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A – WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku socjalnego na
terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
W zakres tych robót wchodzą roboty:
•
•
•
•
•
•

Rozbiórkowe kontenera
Wykonanie fundamentu
Wykonanie stanu surowego zamkniętego
Wykonanie termoizolacjii ścian zewnętrznych
Wykonanie wykończeniowych z robotami instalacji wewnętrznych
wykonanie utwardzenia nawierzchni przed budynkiem

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi /ST/ i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi /SST/.
2.Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
2.1 - obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który
jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2.2 - remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
2 .3 - terenie budowy- należy przez to rozumie przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
2.4 - pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumie decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
2.5.- dokumentacji budowy- należy przez to rozumie pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
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i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę
obmiarów,
2.6.- dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
2.7.- aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
2.8 - właściwym organie- należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale .
2.9.- 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, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
2.10.-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.
2.11-.kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę wynikającą z przepisów
ustawy Prawo Budowlane.
2.12-.rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć książkę obmiarów z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
2.13-.materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
2.14.- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
2.15.-poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
2.16.-projektancie- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
2.17.-ustaleniach technicznych – należy przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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2.18.grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /Dz. U. 340 z 16.12.2002r. z póź.. zm./.
2.19 -.inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
2.20-.istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia roboty
budowlane.
2.21.-przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
2.22.-robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
2.23-.Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
Obwiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dnie 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień publicznych
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
2.24.- Zarządzającym realizacją umowy- jest osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie /zarządzający realizacją
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach/.
3. -Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
3.1-. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz
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reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.
3.2.- Dokumentacja projektowa
Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część
graficzną obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy.
3.3. - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja
projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
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, 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 by zgodne z
dokumentacją projektową i SST .Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w
SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą by jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakoś elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
3.4-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.
3.5 -Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i
podejmować wszelkie konieczne działania mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unika
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

7

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
3.6. - Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpożarowej. 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.
3.7 -Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu. 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 odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
3.8- Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzega przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
3.9 -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, np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych /DzU z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz.
401/ oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DzU. Nr 169,
poz.1650/.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informowań inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
4. -Materiały
4.1. - Źródła uzyskania materiałów
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów budowlanych
określonych w SST. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych /SST/.
4.2. - 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 zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i nie zapłaceniem.
4.3 - 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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru .Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
4.4 -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 by później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
5.- Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien by zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada
pod względem typów i ilości wskazaniem zawartym w SST, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
6.-Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które 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.
7. - Wykonanie robót
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7.1- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /plan bioz/,
- projekt organizacji budowy.
7.2- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
7.3- .Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
7.4- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
8.-Kontrola jakości robót
8.1- 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,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
badań/,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- sposób i procedurę pomiarów poszczególnych elementów robót.
8.2- Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel. Wykonawca
będzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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dokumentacji projektowej i SST .Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
8.3- Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami 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.
8.4- Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów3 u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
8.5- Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby, które:
- 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 1998r. /DzU. 99/98/, 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.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998r. /DzU. 98/99/.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiada te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
9.-Dokumenty budowy
9.1- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z $ 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
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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 teren 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 polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i
w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
9.2-.Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
9.3-.Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
10-.Obmiar robót
10.1.- Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg.
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
10.2- Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
10.3 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 posiada ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
11.-Odbiór robót
11.1-. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu /końcowemu/,
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- odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
11.2-. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego dostępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.
11.3.- Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Obmiaru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
11.4- Odbiór ostateczny /końcowy/
11.4.1.-Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu /ilości/ oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowości 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.
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakoś 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.
11.4.2-. Dokumenty do odbioru ostatecznego /końcowego/.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację podwykonawczą, tj dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne/,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów /oryginały/,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie
z SST
i programem zapewnienia jakości /PZJ/,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości /PZJ/,
- rysunki /dokumentacje/ na wykonanie robót towarzyszących /np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp./ oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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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.
11.5.- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie
rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny /końcowy/”.
12.- Podstawa płatności
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
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.- Przepisy związane
13.1 Ustawy
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a- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /jednolity tekst Dz.U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./.
b- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19,
poz .177/.
c-. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych /Dz.U.Nr 92, poz.
881/.
d-. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej /jednolity tekst
DzU.z 2002r. Nr 147, poz. 1229/.
e- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym /DzU. Nr 122, poz.
1321z późn. zm./.
f-. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /DzU. Nr 62,
poz.627 z późn.zm./.
g-. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych /jednolity tekst DzU. Z
2004r.Nr 204, poz. 2086/.
13.2 Rozporządzenia
a-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE /DzU. Nr 209, poz.1779/.
b- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany/DzU. Nr 209, poz.1780/.
c-. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DzU. Nr 169, poz.1650/.
d- .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /DzU. Nr 47,
poz. 401/.
e-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120,
poz.1126/.
f-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /DzU.
Nr 202,poz.2072/.
g-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oaz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /D.U. Nr 198. poz.2041/.
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h-. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.Nr 198, poz 2042/.
13.3 - Inne dokumenty i instrukcje
a- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych /tom
I,II,II,IV.V/ Arkady, Warszawa 1989-1990
. b-. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.
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B- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B- 01- Roboty rozbiórkowe
kod CPV 45111100- 9
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy pracach z budową budynku socjalnego
na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzi:
•

rozbiórka kontenera

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
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STA "Wymagania ogólne" pkt.4.0
3.0. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -A" Wymagania ogólne" pkt. 5.0.
Wykonawca przystępujący do robót rozbiórkowych dysponować następującym
sprzętem:
•
•

•
•

wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych (najlepiej wyposażonych w instalacje
odciągów miejscowych)-np. szlifierki kątowe, wiertarki.
narzędzia ręczne takie jak nożyce do prętów, łomy, przebijaki i młotki sprzęt
ochrony osobistej pracowników:
środki ochrony dróg oddechowych, dobrane odpowiednio do stopnia zagrożenia,
odzież ochronna, wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien
azbestu oraz umożliwiającego łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i
nogawki spodni powinny szczelnie przylegać do ciała,

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -A "Wymagania ogólne" pkt. 6.0.
4.2. Transport materiałów
Do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i przewozu urządzeń stosować
sprawne technicznie środki transportu: samochód samowyładowczy do 5,0 t. Firma
transportowa powinna posiadać decyzję zezwalającą na transport towarów
niebezpiecznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r.(DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Pokrycie dachu, , ocieplenie dachu rozbierać ręcznie, materiały pochodzące z rozbiórki
znieść lub opuścić i złożyć poza obręb budynku na wskazanym miejscu na placu
budowy.
Rynny, rury spustowe i wywiewne oraz obróbki blacharskie ostrożnie rozbierać ręcznie,
5.2.1. Rozebranie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej
•

Maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac powinny
eliminować lub ograniczać powstawanie
1. mechanizację prac,
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2. stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi
mechanicznych (najlepiej wyposażonych w instalacje odciągów
miejscowych),
5.3. Składowiska odpadów
Wywożenie odpadów należy dokonywać na składowiska , zlokalizowane na:
•

składowiskach odpadów przemysłowych, urządzonych zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

6. Kontrola jakości robót
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności
wykonywania robót rozbiórkowych, zgodnie z wymaganiami pktu 8 ST- A
„Wymagania ogólne”
7.1.Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacja (SST B-01) podlegają zasadom odbioru
robót zanikających.
8.0. Przepisy związane
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego (DzU. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (DzU. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B- 02- Studnie fundamentowe i belki podwalinowe
kod CPV
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót w inwestycji pn. budowa budynku socjalnego na
terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. Dopuszcza się odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji jedynie w odniesieniu do małych, prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu i tylko w przypadku, gdy
zachodzi pewność, iż wymagania odnośnie prac i ich efektów zostaną spełnione poprzez
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zastosowania właściwych metod wykonania i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z
zabezpieczeniem obiektów w ramach inwestycji pn. „Zabezpieczenie Murów Obronnych
i Czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach” Etap Ia
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż:
a) Studni fundamentowych h=2,0m
b) podwaliny żelbetowej 30x50cm
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale
oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać
świadectwo jakości (atest).

2.1.


Studnie fundamentowe:
prefabrykowane kręgi żelbetowe średnicy 1000mm gr. ścianki 10cm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i
posiadać atest wytwórni oraz odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917.
2.2.

wypełnienie studni
a. korek betonowy dna studni – beton szybkowiążący C25/30


dla studni 1000mm – grub. 30cm

b. pozostała część studni do pełnej wysokości – beton C25/C30

2.5. belka podwalinowa żelbetowa
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a. podwalina żelbetowa szer. 30cm i wysokości 50cm - beton C25/30 W8 F150,
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.


betonowozy do dostawy betonu



wibratory do zagęszczania betonu



żurawie samochodowe

4. Transport
4.1.

Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.2.

Składowanie kręgów

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów
4.4.

Transport betonu

Transport betonu może odbywać się specjalistycznym sprzętem do przewozu betonu.
Beton podawać za pomocą pomp do betonu i nie może ulegać on rozwarstwieniu.
Beton musi być wibrowany za pomocą wibratorów pogrążanych.

5.

Wykonanie robót

5.1. Wykonanie robót związanych z prefabrykacją zgodnie z zasadami i normami dla
robót zbrojarskich i betoniarskich .

5.2. Montaż prefabrykatów studni fundamentowych
Fazy wykonania studni:
1. ustawienie dolnego elementu studni, na dnie płytkiego wykopu [około 0,5 m] ,
2. wydobywanie urobku [gruntu] z wnętrza studni i ustawianie kolejnych
elementów płaszcza w miarę zagłębiania się studni,
3. wykonanie betonowego korka studni po dotarciu noża studni do warstwy gruntu
nośnego,
4. wypełnienie wnętrza studni betonem.
Uwaga
Podczas wykonywania studni fundamentowych oraz belki podwalinowej należy zwrócić
szczególną uwagę na głębokość posadowienia.
6.

Kontrola jakości

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych
w punkcie 2.0. i wykonania w pt.5
a)

Badania obejmują sprawdzenie:

•

kształtu i wymiarów,
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•

dopuszczalnych wad i uszkodzeń,

•

zbrojenia

•

masy,

•

wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki.

7.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:
•

1 szt. Studni

•

1 m3 belek podwalinowych

•

1 m3 wypełnienia studni

8.

Odbiór robót

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji

9.

Podstawa płatności

9.1 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwaliny która
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania.
9.2 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , która obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania kręgów
9.3 Fundamenty – płaci się za m3 betonu

10.

Przepisy związane

PN-89/H-84023/06

Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002
statyczne i

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

projektowanie.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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PN-B-02481:1999
i jednostki miary.
BN-77/8931-12

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-B-03 Roboty murowe
kod CPV-45262522-6
1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych, betonu komórkowego i
silikatowych związanych z budową budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków
w Terespolu.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych
obiektów tzn.:
-

ściany z cegły pełnej;
kominy wieloprzewodowe z pustaków ceramicznych
ściany z betonu komórkowego;;
ściany działowe. grub. 12 i 6 cm jw.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane
odpowiednimi normami.

w

niniejszej

SST

są

zgodne

z

obowiązującymi

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru
2

Materiały

2.1 Woda (PN – 75 / C – 0 4630).
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Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg. PN – 75 / B – 12001
-

Wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65mm.
Masa 4,0
4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości
cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do – 15oC
i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z
wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast
wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzonych cegieł;
- 3 na 25 sprawdzonych cegieł;
- 5 na 40 sprawdzonych cegieł.

2.3 Bloczki z betonu komórkowego.
- Wymiary: 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm.
- Odmiany: 06 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na
ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN – 66 / B – 06259.
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.4 Cegła silikatowa.
Cegły pełne i drążone.
Wymiary: 250
- 3 x 120
- 2 x 65
-2
Wymagania:
- nasiąkliwość 16%,
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,
- gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla
drążonych.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne (PN – 90 / B – 14501)
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
-

cement : ciasto wapienne : piasek
1
:
0,5
: 4,5
do
1
:
1
:
6
cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1
:
1
: 6
1
:
1
: 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5:
cement : piasek

28

1 :
5
cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1
:
0,3
: 4
1
:
0,5
: 4,5
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane
mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC.
• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone
przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności
5. Wykonanie robót
5.1 Wymagania ogólne:
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia
zazębione końcowe.
• Cegły układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0oC.
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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5.2

Mury z cegły pełnej.
5.1.1.
•
•

•

•
•
•

Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17mm a minimalna 10mm.
10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5
10mm.
5.1.2.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa
niż 15% całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego
wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegły o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione
boczne.

6.Kontrola jakości
6.1Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie :
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu cegły,
liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia,
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożliwości określenia jakości cegły przez próbę
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do
klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2 Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3
tabeli.
Lp.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej

Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
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Rodzaj odchyłki

-

-

-

1
Zwichrowania i skrzywienia :
na 1 metrze długości
na całej powierzchni
2
Odchylenia od pionu:
na wysokości 1m
na wysokości kondygnacji
na całej wysokości
3
Odchylenia każdej
warstwy od
poziomu:
na 1m długości
na całej długości
4
Odchylenia
górnej
warstw
od
poziomu:
na 1m długości
na całej długości
5
Odchylenie wymiarów otworów w
świetle o wymiarach:
- do
100cm:
szerokość
wysokość
- ponad 100cm: szerokość
wysokość

Mury
spoinowane

Mury
niespoinowane

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
20

- 6, - 3
- 15, -1
- 10, -5
- 15, - 10

-

6, - 3
15, -10
10, -5
15, - 10

7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

zmian

8. Odbiór robót
8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące
dokumenty:
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających
wg zasad ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”.
9

Podstawa płatności
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
-

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.
PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka.
PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny.
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki.
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15.
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25.
PN – 86 / B – 30020 - Wapno.
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne.
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy.
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-04 Stropy
kod CPV 45260000-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie: stropów przy realizacji budowy budynku
socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i montaż stropów gęstożebrowych dla obiektów
budownictwa ogólnego.
Strop gęstożebrowy
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST A „Wymagania ogólne”
2.2. Strop gęstożebrowy TERIVA
Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek
0,6m.
Obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny
konstrukcji przyjęto równe 4,0; kN/m2.
Wysokości konstrukcyjne stropu: 24 cm.
2.2.1. Pustaki betonowe.
Pustaki mogą być wytwarzane z betonu zwykłego, z betonu na lekkich kruszywach
porowatych. Ścianki pustaków mogą być pogrubione do środka, jednak pod warunkiem
zachowania masy
pustaka, która nie może być większa niż:
- 16,5 kg - pustak stropu TERIVA 4,0/1
- 18,6 kg - pustak stropu TERIVA 4,0/2
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- 20,2 kg - pustak stropu TERIVA 4,0/3
- 17,7 kg - pustak stropu TERIVA 6,0
- 17,7 kg - pustak stropu TERIVA 8,0
a) wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
• - odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową i powierzchniami
podstaw - 4 mm,
• - szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
długość - 30 m
głębokość - 10 mm
liczba - 3 szt
• - zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,
• - rysy na ściankach pustaka: długość - 50 mm
liczba- 2 szt.
• wytrzymałość na obciążenia statyczne powinna wynosić 2,0 kN.
•
badania pustaków obejmują sprawdzenie:
• kształtu wymiaru,
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
• masy,
• wytrzymałości na obciążenia statyczne.
Badania należy wykonywać na podstawie „ Świadectwa dopuszczenia do stosowania
w
budownictwie" wydanego przez ITB.
c) składowanie
Podłoże, na którym są składowane pustaki powinno być równe i suche Pustaki
należy składować w stosach o nie więcej niż sześciu warstwach, układając je otworami
skierowanymi pionowo.
Sposób układania powinien zapewnić przewiązanie pustaków w sąsiednich
warstwach. W okresie możliwego występowania ujemnych temperatur, pustaki należy
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
d) transport
Na środkach transportu pustaki powinny być układane drążeniami pionowo,
dłuższym wymiarem w kierunku jazdy. Poszczególne warstwy powinny być przełożone
materiałem wyściółkowym o grubości co najmniej 20 mm. Pustaki nie powinny
wystawać więcej niż 10 cm ponad górną krawędź środka transportu. Całość ładunku
powinna być zabezpieczona przed zmianą położeni w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i
rzucanie pustaków przy załadunku i wyładunku są niedopuszczalne.
2.2.2. Belki.
Do wykonania belek należy stosować następujące materiały:
• - stal na pręty kratownicy i pręty dodatkowe klasy AIII N, gatunku 34GS wg SST
B.03.00.00,
• - stal na krzyżulce A0 lub AIII N wg SST B.03.00.00
• - beton zwykły klasy B20 wg SST B.04.01.00
a) wymagania:
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
• - skrzywienie górnego pręta belki między węzłami - nie dopuszcza się,
• - skrzywienie belki w poziomie - 5 mm
• - skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się
• - szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży:
długość - 30 mm
głębokość - 5 mm
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liczba - 5 szt
• - rysy i pęknięcia betonu - nie dopuszcza się
* zbrojenie belek określa projekt techniczny i „Świadectwo dopuszczenia do stosowania
w
budownictwie" wydanego przez ITB.
b) badania belek obejmują sprawdzenie:
• kształtu i wymiarów,
• dopuszczalnych wad i uszkodzeń,
• zbrojenia belek
• masy,
• wytrzymałości na ściskanie betonu w stopce belki.
c) składowanie
Belki należy składować na równym i suchym podłożu, na dwóch podkładkach o
grubości co najmniej 80 mm i szerokości 100 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5
długości belki od jej końców (pod węzłami dolnego pasa kratownicy). Następne warstwy
należy układać na dwóch podkładach drewnianych o grubości min. 30 mm i szerokości
80 do 100 mm nad podkładkami warstwy dolnej, ale węzłach pasa górnego kratownicy.
Liczba warstw belek nie większa niż 5.
Belki o długości większej od 6,0 m powinny być układane w ten sam sposób lecz
na trzech podkładkach.
W jednym stosie mogą być składowane belki tego samego typu i długości. W
czasie składowania beki stropowe zaleca się zabezpieczać przed opadami
atmosferycznymi.
d) transport
Belki kratownicowe mogą być przewożone, gdy wytrzymałość na ściskanie betonu
w stopce będzie nie mniejsza niż 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być
układane stopką
betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy.
Sposób układania belek na środkach transportu jest analogiczny jak przy
składowaniu. Belki powinny wypełniać całą przestrzeń ładunkową i być zabezpieczone
przed zmianą położenia w czasie transportu. Do podnoszenia i przenoszenia belek
należy stosować specjalne uchwyty lub zawiesia umożliwiające chwytanie belek w
węzłach pasa górnego, w odległości 1/5 długości belki od jej końców. Nie dopuszcza się
przenoszenia belek za pręt górny między węzłami. W czasie załadunku i wyładunku nie
dopuszcza się rzucania ani uderzania nimi o inne przedmioty lub przedmiotami o belki.
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
2.2.3. Zbrojenie podporowe.
• - Siatka zbrojenia podporowego P-1 dla podpór środkowych
• - Siatka zbrojenia podporowego P-2 dla podpór skrajnych
Transport i składowania jak dla stali zbrojeniowej.
2.3. Strop ceramiczno-żelbetowy.
Belki i pustaki stropowe wg Świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Rozstaw belek stropowych 45 i 60 cm.
Pustaki i kształtki belek stropowych - ceramiczne.
Wymagania i badania wg punktu 2.1.
2.4. Beton uzupełniający B20 wg SST B.04.01.00
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-A „Wymagania ogólne" pkt. 5.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-A „Wymagania ogólne" pkt. 6.
- w opisie materiałów
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-A „Wymagania ogólne"
Wszelkie prace montażowe winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją
techniczną oraz z instrukcją producenta.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty montażowe.
5.2. Montaż stropów gęstożebrowych.
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót:
• zgodność wykonania podpór stropu z dokumentacją techniczną
• wypoziomowanie podpór.
5.2.2. Układanie i podpieranie belek:
• belki należy układać w rozstawie zależnym od typu,
• najmniejsza długość oparcia belek na podporze powinna wynosić 11 cm,
• należy stosować podpory montażowe w ilości:
• przy rozpiętości do 3,6 m. - 1
• przy rozpiętości od 4,2-6,0 m - 2
• przy rozpiętości od 6,6-7,8 m - 3
• przy rozpiętości stropu powyżej 6.0 m zaleca się montować belki z ujemną
strzałką ugięcia do 2 cm,
5.2.3. Układanie pustaków.
Układanie pustaków należy prowadzić z pomostów roboczych umieszczonych na
poziomie 60cm poniżej dolnej powierzchni belek. Pustaki należy układać w jednym
kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do
wieńców, podciągów i belek powinny być zamknięte.
5.2.4. Wieńce stropowe - wykonać zgodnie z projektem. Betonować równocześnie ze
stropem. Zbrojenie wieńców winno być projektowane i wykonane tak, aby górne
podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu
dla umożliwienia ułożenia zbrojenia podporowego i właściwego jego otulenia betonem.
5.2.5. Żebra rozdzielcze - wykonać zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niż 2
pręty o 12 mm, strzemiona o średnicy 6 mm co 45 cm.
5.2.6. Betonowanie stropu.
• Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach
stałych i montażowych) oraz pustaków, a także po zamontowaniu zbrojenia
wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności
wykonania wszystkich czynności.
• Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie
elementy obficie polać wodę.
• Betonowanie betonem B 20 o uziamieniu kruszywa nie większym niż 10 mm
należy wykonywać na całej rozpiętości posuwając się w kierunku prostopadłym
do belek.
• Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję, to
poziomy transport betonu po stropie może się odbywać taczkami o pojemności
najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach
ułożonych prostopadle do belek stropowych.
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Pomosty powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 38 mm i
szerokości minimum 200mm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite
listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu.
• Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy go rozprowadzać
równomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego
gromadzenia.
•
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-A „Wymagania ogólne"
W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość
zgodnie z PN- 88/B-06250
• Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań
zawartych w punkcie
5.1, po zabetonowaniu należy sprawdzić:
• - wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej
płaszczyzny stropu,
• - poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomicy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-A „Wymagania ogólne" .
Jednostką obmiarową jest [ m2] zmontowanego stropu oraz dla dodatkowych
belek [m] i dla zbrojenia podporowego z siatek P-1 i P-2 [szt]. Dla wieńcy [m3]
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-A „Wymagania ogólne"
Obejmuje:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
• - Odbiór końcowy
• - Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji
•
9. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statycznei
projektowanie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-05 Ocieplenie i wyprawa tynkarska
zewnętrznych ścian metodą lekko-mokrą
Kod CPV 4530000-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia i
wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego
zadania w zakresie wykonania i odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wypraw
tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. Materiały
2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.1.1 Styropian
PS-EPS-15 / FASADA/- Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np., jako
izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach
warstwowych.
2.1.2. Wyprawy tynkarskie
Wymagania dotyczące wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 „Tynki”.
2.2. Składowanie materiałów
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Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
19. Transport
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.
20. Wykonanie robót
4. Ogólne zasady wykonywania robót
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
4.2. Szczegółowe warunki wykonania
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy
wykonywać w następujących warunkach:
Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych
od +10°C do +25°C). Przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy
wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność powinna być w przedziale 55-65%),przy
pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz
powystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza),Na
powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i
wiatru(temperatura podłoża od +5°C do +25°C).
Ponadto należy: Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych, odpowiednio
dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan
podłoża i panujące warunki atmosferyczne),
Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiału.
4.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą
4.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak
np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie
betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i
ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą
wyrównawczo-murarską. Podłoże zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.
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Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy
wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania
po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w
warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy.
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik
negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podłoża.
4.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych lub płyt z fasadowej wełny mineralnej
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt
zamocować poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą
nakładać na płytę termoizolacyjną metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer.
ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej
powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10
cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy,
płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisnąć pacą. Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego
układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty
można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W
przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz. 4 łączniki na 1 m², zaś dla wełny
mineralnej nie mniej niz. 8 łączników na 1 m². Po zamocowaniu płyt styropianowych do
podłoża należy całą wewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem
ściernym.
4.3.3. Przyklejanie płyt z lamelowej wełny mineralnej
Po zamocowaniu do podłoża listwy startowej można przystąpić do przyklejania płyt. W
tym celu przygotowaną zaprawą klejącą przeszpachlować (przetrzeć) od strony
przyklejania całą powierzchnię płyty. Następnie na przeszpachlowaną powierzchnię
nałożyć cienką, równomierną warstwę zaprawy przy użyciu pacy zębatej (o wym.
Zębów 1,0-1,2 cm). Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy płytę przyłożyć do ściany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą, aż do uzyskania równej mijankowego
układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h) przyklejone płyty
zaleca się zamocować łącznikami z trzpieniem metalowym, zgodnie z projektem
technicznym.
4.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki
z włókna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania
krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez
przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą. Na
powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niz.
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego.
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu
zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w
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poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość siatki zbrojącej powinna być
tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości.
Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę
zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej
jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynieść od 3 do 5 mm,
natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm.
4.3.5. Zagruntowanie podłoża
W związku z tym iż omawiane system ociepleń różnią się rodzajem warstwy
wykończeniowej, należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk.
Podłoże (warstwę zbrojoną) pod należy zagruntować odpowiednim podkładem
tynkarskim: Pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio
przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy
podkład tynkarski, tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare
podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.
4.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można
przystąpić do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską
należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o
grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać
po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie
płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury operację zacierania
należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania
należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchnię całej
elewacji.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
5.2. zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych
robót z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w
dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Wygląd zewnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie
niewystępowania takich wad, jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej
nieprostopadłości, odchylenia glifów i Narożników od linii prostej i od linii prostopadłej
do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z
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dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych
ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.
7. Obmiar robót
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest: m2.
8. Odbiór robót
8.1. ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z
projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie
wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym
odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.
9. Przepisy związane
1. Norma PN-B-20130: 2001 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty
styropianowe
(PS-E).
2. Norma PN-B-02025: 1999 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
3. Norma PN-B-02151-3:1999 – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych.
4. PN-EN ISO 717-1 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
5. PN-EN ISO 717-2 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
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6. PN-EN ISO 140-8 – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienie dźwięków
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym.
7. PN-ISO-9052-1:1994 – Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane
wpływających podłogach w budynkach mieszkalnych.
8. Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego, Warszawa
1992.
9. Akustyka budowlana – Sadowski Jerzy, Poznań 1976.
10. ABC izolacji ze styropianu – Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 04.02.1999 r. nr 15, poz. 140).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-06 - Docieplenie stropu
kod CPV 45450000- 6 Roboty budowlane wykończeniowe,
pozostałe.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian oraz stropu związanych z
budową budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia
stropu nad parterem istniejącego budynku ..
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST –A „ Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania
ogólne”,
2. Materiały
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST A„Wymagania ogólne”, pkt. 4
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje
Europejska, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające ,że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska
Norma lub aprobata techniczna, baz uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.1 Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Płyty z
wełny mineralnej do docieplenia poddaszy grubości wg projektu budowlanmego
.2.2. Paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,5 mm.
2.2 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
• są właściwie oznakowane i opakowane,
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót
ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna
.
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Podstawowe zasady przechowywania:
• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
• izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków
atmosferycznych,
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -A„Wymagania ogólne”, pkt 5
3.1 Sprzęt do wykonywania dociepleń
3.1.1. Do wykonania robót dociepleniowych użyć:
• środek transportowy do 0,9 t,
• wyciąg budowlany,
• żuraw okienny przenośny 0,15 t.
3.1.2. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań stosowane do
robót elewacyjnych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-A „Wymagania ogólne”, pkt. 6
4.1. Transport materiałów
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone będą jednostkami transportu
samochodowego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
5 Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -A„Wymagania ogólne”, pkt. 7
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta sytemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (temperatura +5 do +25oC, brak opadów,
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).
Izolacje cieplna stropu nad parterem wykonać z dwóch warstw płyt mineralnych i
układać na sucho, na paroizolacji. Pierwsza warstwę izolacji cieplnej wykonać z płyt
styropianowych o gr. 10,0 cm i wzajemnym przesunięciem płyt minimum 14,0 cm.
Druga warstwę ułożyć o gr.10,0 cm wraz z ich przesunięciem w stosunku do spodniej
warstwy, jak i płyt drugiej warstwy. Szczelność warstwy izolacji termicznej zapewnić
poprzez ścisłe układanie płyt, a ewentualne szczeliny pomiędzy płytami wypełniać
paskami z materiału izolacyjnego.
6. Kontrola jakości robót
. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-A „Wymagania ogólne” ,pkt. 8
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoża.
6.1.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej.
6.1.2.. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).
6.4 Badania w czasie odbioru robót
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoża,
• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badan dokonanych
przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2.0. niniejszej SST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 10
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
paroizolacji
I szczelnośc ułożenia warstwy izolacji z wełny mineralnej.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.

48

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
• dokumenty świadczące dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
• wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostać odebrane.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
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końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badan,
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawca.
7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
8 Przepisy związane
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
określenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,1997 r.,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo
ogólne cześć 4, Wydawnictwo Arkady, wydanie 4, Warszawa 1990 r.,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB-B-07
45260000-7 POKRYCIA DACHOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, występujących przy zadaniu jw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie remontu pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
-Pokrycie dachu.
-Obróbki blacharskie.
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST
Wymagania ogólne.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne .
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
2.2. Papa termozgrzewalna podkładowa – mocowana do podkładu za pomoca palnika .
Papa np. Podkładowa firmy Icopal : EXTRADACH PF PYE PV 200 S5 na osnowie poliestrowej
modyfikowana SBS.
Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu
modyfikowanego polimerami SBS.
Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnistą posypką piaskową. Wysoka odporność na
zrywanie oraz wysoką temperaturę.
Zawartość polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz
wytrzymałość na ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu.
Należy zastosować ten typ papy również do wykonywania niezbędnych obróbek.
2.3. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa np. firmy Icopal : EXTRADACH WF PYE PV 200 S5 na osnowie poliestrowej, modyfikowane
SBS. Osnowa poliestrowa jest zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwą bitumu
modyfikowanego polimerami SBS. Strona wierzchnia jest pokryta warstwą posypki z łupku
bitumicznego. Strona spodnia jest pokryta cienką folią, która ulega stopieniu
podczas zgrzewania. Wysoka odporność na zrywanie oraz wysoką temperaturę. Zawartość
polimeru SBS zapewnia elastyczność nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymałość na
ruchy w podłożu lub oddziaływanie utrzymującego się na powierzchni lodu
2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowv z wypełniaczami na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620: 1998.
2.7. Płynna masa bitumiczna do gruntowania różnych podłoży na zimno np. Firmy Icopal –
Icoflux Primer.
2.8. Blacha stalowa powlekana
Materiał: blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa powlekana
Grubość rdzenia stalowego: 0,5 –0,6mm
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Dostępne powłoki: Poliester połysk, Poliester mat, HBP
Grubość powłoki ocynku: 275 g/mkw
Grubość powłoki Poliester: 25 mm
Grubość powłoki HBP: 50 m
Masa 1m2 : 5kg
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu :młotek dekarski, wkrętarka
akumulatorowa, nożyce ręczne oraz nitownica.
4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST
5. Wykonanie robót.
5.1. Izolacje papowe – system dwuwarstwowy z papy termozgrzewalnej
. Układanie zarówno papy podkładowej, jak i papy wierzchniego krycia, odbywa się zgodnie ze
spadkiem dachu. Zakłady w warstwie nawierzchniowej należy wykonać z przesunięciem w
stosunku do zakładów warstwy podkładowej. Zakłady w obu warstwach powinny mieć szerokość
8 cm podłużnie a zakłady poprzeczne powinny mieć szerokośc 15 cm.
Wszystkie powierzchnie metalowe powinny być dokładnie oczyszczone i przy niskich
temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją pokrycia. Zakłady nad zamocowaniami
zgrzewa się. Warstwę nawierzchniową zgrzewa się całą powierzchnią.
Zarówno dla warstwy podkładowej jak i warstwy wierzchniej jest pożądane uzyskanie wypływu
około 10-15 mm. Podczas zgrzewania zakładu jest to dodatkowym świadectwem uzyskania
szczelności zgrzewu.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami
powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu
na tynk.
5.2. Obróbki blacharskie.
* obróbki blacharskie w postaci pasa nadrynnowego, obróbek kominów i murów ogniowych
zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej
* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci- w pokryciach
dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane między warstwami papy przy
pochyleniu połaci większym lub równym 10% ; przy pochyleniu mniejszym – obróbki powinny być
układane na wierzchu
* roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C.
* robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach
6. Kontrola jakości.
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6.1. Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża
* badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
* sprawdzenie równości powierzchni podłoża (desek ) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym do
pochylenia dachu
* sprawdzenie przekroju desek należy sprawdzić przez pomiar za pomocy miarki z dokładnością
do 1mm
* sprawdzenie szerokości szczelin w stykach z desek należy przeprowadzić poprzez pomiar
miarka z dokładnością 1mm
8.2. Odbiór robót pokrywczych.
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• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża (desek),
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów
pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy.
* sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża,
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy,
*sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami,

55

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności.
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. – Płaci
się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem
ofertowym.
10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-08. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45421120-1 stolarka okienna
kod CPV 45421134-2 stolarka drzwiowa
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej z profili PCV wraz
z parapetami zewnętrznymi związanych z budową z budową budynku socjalnego na
terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek i montażu stolarki okiennej występujących w
obiektach.
W zakres tych robót wchodzą:
· Wykucie z muru ościeżnic okiennych wraz z podokiennikami zewnętrznymi,
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· Montaż nowych okien i parapetów.
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 SST i
poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. W ramach kosztów własnych Wykonawca zagospodaruje wszystkie materiały
powstałe z rozbiórek a nie nadające się do ponownego zagospodarowania przez
Zamawiającego.
2.2 Podziały i schemat otwierania okien winny być zgodne z dokumentacją projektową
potwierdzone pomiarami rzeczywistych .
2.3. Charakterystyka okien PVC dla :Okna z PCV według wybranego systemu
- Kształtowniki z PCV , koloru białego minimum 3 –komorowe,
- Kształtowniki metalowe (wzmocnienie)– stalowe, zabezpieczone przed korozją
powłoką cynkową.
- Szyby zespolone, jednokomorowe w pakiecie 4/16/4 termoizolacyjne ( wsp. k
=1,1W/m2K)
- Uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku
skrzydła z ościeżnicą, wykonane z kauczuku etylenowo- propylenowego. Uszczelki
przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł wykonane z kauczuku
etylenowo- propylenowego.
- Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł od
strony wewnętrznej wykonane z nieplastyfikowanego PCV.
- Okucia z blokadą nieprawidłowej obsługi i jednostopniowym uchylaniem,
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną.
2.4 Parapety
- Parapety z blachy stalowej , ocynkowanej .
Oferowane okna i ich elementy muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (ITB) i
certyfikaty :
a. aprobata o przydatności do stosowania w budownictwie dla kształtowników PCV i
stalowych oraz okuć,
b. certyfikat bezpieczeństwa dla okuć okiennych,
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c. certyfikat bezpieczeństwa na szyby zespolone jednokomorowe,
d. atest higieniczny PZH stwierdzający możliwość stosowania produktu do pomieszczeń
na pobyt stały ludzi w szczególności w pomieszczeniach oświatowo-wychowawczych i
użyteczności publicznej.
3. Sprzęt
Do rozbiórek i montażu może być użyty dowolnego typu sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. Transport
wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zgodnie
z pkt. 6 ST-A „Wymagania ogólne”
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania montażowe - osadzanie
Przed osadzeniem nowych elementów ościeża otworów należy oczyścić z pozostałości
luźnych tynków lub okładzin, a także usunąć zapylenia. Ramy ościeżnic należy ustawiać
symetrycznie w otworach oraz zapewnić właściwe przyleganie do węgarków. Wbudować
należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
a. prawidłowość wykonania ościeży,
b. możliwość mocowania elementów do ścian,
c. jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach
budynku.
Należy stosować maksymalne odległości wynoszące 60cm między punktami
zamocowań. Odległość punktów mocowań od naroży winna wynosić 15-20cm.
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Przestrzeń pomiędzy ramą stolarki a murem należy szczelnie wypełnić pianą
poliuretanową niskoprężną Miejsca łączeń dolnych ram okien z podokiennikiem należy
wypełnić uszczelniaczem silikonowym.
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Parapety zewnętrzne
Przy wymianie okien należy także uwzględnić wymianę zewnętrznych podokienników na
elementy wykonane z blachy cynkowanej. Podokienniki te winny mieć podniesioną o
około 10 mm krawędź wsuwaną pod lub na dolną ramę stolarki. Połączenie styku musi
być szczelne, z zastosowaniem wypełniaczy silikonowych.
Krawędzie boczne powinny być podniesione o około 15 mm i wpuszczone w tynk
ościeży, z dokładnym uszczelnieniem. Krawędzie czołowe powinny być szersze od
światła otworu po około 25 mm z każdej strony i mieć podniesione krawędzie boczne o
około 5-10 mm. Okap musi być wysunięty poza lico osłanianych poniżej elementów na
minimalną szerokość 40 mm i posiadać kapinos. Pod blachą należy uzupełnić i
wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki
powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku
zewnętrznym wielkości około 1,5%. Mocowanie do okien za pomocą powlekanych
wkrętów z podkładką gumową. Wszystkie odkryte krawędzie nie mogą być ostre powinny być wykonane z przewiniętej blachy, lub posiadać inne wykończenie
zabezpieczające przed przecięciem skóry.
5.2.3. Roboty tynkarsko - szpachlarskie
W trakcie dokonywania wymiany elementów stolarki otworowej nieuniknione jest
wystąpienie uszkodzeń tynków w ościeżach otworów i przy podokiennikach. Po
osadzeniu nowych elementów stolarki wszelkie ubytki tynków należy uzupełnić i
wyrobić ościeża
Należy na bieżąco prowadzić segregację materiałów odpowiednio do sposobu ich
utylizacji.
6. Kontrola jakości robót
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6.1 Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze ST-A
6.2 Ocena jakości robót montażowych powinna obejmować:
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,


sprawdzenie działania części ruchomych skrzydeł i elementów ruchomych, okuć
oraz ich
funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz
czynności montażowe podane powyżej
.8 Uwagi szczegółowe
8.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor.,
powstałe materiały nie nadające się do ponownego zagospodarowania przez
Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
9 Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B – 09 Podłoża na gruncie
Kod CPV 45430000-0
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:
– wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki
piaskowej, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu
– podłoża z materiałów sypkich
– podłoża z betonu B 15
przy wykonaniu robót związanych z inwestycją: z budowa budynku socjalnego na
terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.
- Dogęszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jeżeli zachodzi przypadek niższego
stopnia zagęszczenia.
- Wykonanie podsypek z pospółki z zagęszczeniem warstwami do Id=0.65.
- Wykonanie podłoży z betonu B 15 z uwzględnieniem dylatacji.5
- Pielęgnacja betonu.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z
art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały
Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4-6. Beton B 10. 5
Materiały pomocnicze.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-A „Wymagania ogólne” pkt.5.0
Do wykonania roboty należy użyć walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4.Transport.
Samochód dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
specyfikacji.
5.Wykonanie Robót.
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Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj.
konstrukcji.
W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0.5 należy dokonać
zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm do Id=0.5.
Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa
niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas
zagęszczania przez ubijanie powinna być taka aby umożliwione było skuteczne jej
zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:
- 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym
- 20 cm przy zagęszczaniu walcami
- 40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być
wyznaczane laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane
możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie
wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospółki
zagęszczona do Id=0.65.Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić
dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej. Przy
sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań
gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Badania składników betonu
powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W
przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu.
6.Kontrola jakości robót
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki
betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry
od których zależy jakość betonu. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej
powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę
roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek
pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli
jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż l próbka na 50 m3 betonu, 3
próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w
normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach.
7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest 1m3, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg
Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
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- wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki
piaskowej, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu
- podłoża z betonu B 15
8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.Wyniki
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
- wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki
piaskowej, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu
- podłoża z betonu B 15
10.Przepisy związane PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B - 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i
badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B– 10 Izolacje termiczne i paroizolacja podłoży
Kod CVP 45320000-6
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
izolacyjnych
– wykonanie izolacji podłoży na na gruncie.
– wykonanie termoizolacji z płyt styropianowych gr14 cm,
przy wykonaniu robót związanych z budową budynku socjalnego na terenie
oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
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- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
– ułożenie izolacji z folii polietylenowej.
– Ułożenie termoizolacji z płyt styropianowych
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z
art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały.
•

Styropian samogasnący FS 20 gr. 14 cm

•

Folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały
te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie
brezentem lub folią .Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. Każda
partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane
granulki. Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie
negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.
3.Sprzęt.
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4.Transport.
Samochód dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta.
5.Wykonanie Robót.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej .Warstwy
ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
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Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć
jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed
zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii
polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. Przy układaniu folii na termoizolacji
podłoży na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacją. Powierzchnia podłoża lub
podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i
czysta. Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :sprawdzenie
czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem sprawdzenie czy grubość warstwy
ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości
warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża sprawdzenie czy
styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.
6.Kontrola jakości robót.
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" oraz pkt.5
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg
Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
- wykonanie izolacji termicznych i paroizolacji podłoży na gruncie.
8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
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-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
– wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji podłoży na stropie i na
gruncie.
10.Przepisy związane
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Płyty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne"
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -B-11 Posadzki i oblicowania ścian
Kod CPV 45430000- 0 Pokrycie podłóg i ścian.
Kod CPV 45432000- 4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie
ścian.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych w pomieszczeniach parterowego budynku socjalnego na terenie
oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
• pokrycia podłóg płytkami ceramicznymi typu GRES, które stanowią wierzchni element
warstw podłogowych,
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Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin zewnętrznych,
oraz ich odbiory.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2,1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-A
"Wymagania ogólne" pkt. 4
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z
płytek ceramicznych powinny mieć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadacz na budowie pełna dokumentacje dotycząca
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót
wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowanie na sucho o małej
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B
Do wykonania posadzek należy użyć płytki ceramiczne typu gres o wym. 30*30 cm w
gatunku I, a oblicowania ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi o
wym. 25*6 cm, również w gatunku I.
Na stopniach schodów zewnętrznych zastosować płytki gresowe, ryflowane.
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PNEN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Do układania płytek klinkierowych należy użyć zaprawie klejowa do klinkieru, a do
ułożenia płytek podłogowych - zaprawę klejowa mrozoodporna do płytek gresowych o
grubości warstwy 5 mm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to;
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosować należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych może być
stosowana wodociągowa woda pitna.
3.. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST –A "Wymagania ogólne pkt. 5
3.1 Sprzęt do wykonania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych użyć:
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• środek transportowy do 0,9 t,
• wyciąg budowlany.
3.2. Narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należ&y stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST –A "Wymagania ogólne" pkt. 6
4.1. Transport i składowanie materiałów:
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych
środków i urządzenie. Zaleca sie używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie materiałów
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-A "Wymagania ogólne" pkt. 75.1.
Warunki przystąpienia do robót
5.1.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
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• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.1.2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie
niższych niż +5oC i
temperatura ta powinna utrzymywać sie w ciągu całej doby.
5.1.3. Wykonanie wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
5.2. Wykonanie wykładziny
5.2.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z
zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa na
zginanie minimum 3 MPa. Grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić
3,5 cm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i
ubytków, czysta pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona, a także
zagruntowana preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja
producenta).Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej
nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W
podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych
pól nie powinna przekraczać 10m², a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
5.2.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca sie z
różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca
musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna
sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejąca nakłada sie na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „
przeczesuje” sie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50º.Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość
ząbków pacy zależy od wielkości płytek .Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca sie stosować następujące wielkości
zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 150 x 150 mm - 6 mm,
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- 250 x 250 mm - 8 mm,
- 300 x 300 mm - 10 mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10–15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio 5 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa sie
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy
ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żadnej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Większe płytki zaleca sie dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych
na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod cała powierzchnia płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca sie następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm - około 2 mm,
- od 100 do 200 mm - około 3 mm,
- od 200 do 600 mm - około 4 mm,
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy
także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze
wykonuje sie cokoły. Szczegóły cokołu należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. Dla
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić
nie wcześniej niż po 24 godzinach od chwili ułożenia płytek. Dokładny czas powinien
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawędzie płytek sa nasiąkliwe, przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda
mokrym pędzlem Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek wilgotną gąbką .Świeża
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gładka gąbka. Jeżeli występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej.
5.3 Wykonanie okładzin
5.3.1. Podłoża pod okładzinę
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Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są
otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych. Przed przystąpieniem do robót
okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. W przypadku
ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7 i zagruntowany preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja
producenta).W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać
następujące wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1
m.
Nie dopuszcza sie wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.3.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Na jednej
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość, większa niż polowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z
różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy
zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejowa.
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a
następnie „przeczesuje” sie powierzchnie zębata krawędziak ustawiona pod katem
50ºKompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała
powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt 5.2.2.Powierzchnia z
nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej
w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około
4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna sie od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika
z rozplanowania, że powinna znaleźć sie tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla niej miejscu .Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu
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płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca sie dobijać
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa sie zazwyczaj po
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na
odpowiednia wysokość .Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje sie wkładki
(krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek
podano w pkt 5.2.2.Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe W trakcie układania płytek należy
także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy wykończeniowe Do
spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej .W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, przed
spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa)
po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Płaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-A "Wymagania ogólne" pkt. 8
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót
oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejarce, jak również materiały pomocnicze
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

77

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1
mm,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nie niszczącymi
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót,
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
• zgodności z dokumentacja projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami inwestora oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
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• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość
spoin suwmiarka z dokładnością do 0, 5 mm,
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.
6.4.2.niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone
łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
• spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego.
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie
dotyczy okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu,
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• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
• spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -A "Wymagania ogólne" pkt. 11.
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i
okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego
opracowania.
Wyniki badan należy porównywać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.2dla wykładzin i w pkt. 5.3. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwolić do przystąpienia do
robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.
W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (Inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika
budowy).
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7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanej części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określić
umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
• projekt budowlany,
• projekty wykonawcze,
• dokumentacje powykonawcza,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów
i wyrobów,
• protokoły odbiorów częściowych,
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz
dokonać oceny wizualnej.
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Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny wykładzina lub okładzina nie
powinna być przyjęta
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
•, jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją
ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
7.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości
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robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
8. Przepisy związane
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E <3%. Grupa I.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki
odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej, pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na
zginanie i siły łamiącej
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności
wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
plamienie.
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PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie
PN-EN 12808-4;2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: Oznaczenie
nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.
Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część wydanie
Arkady-1990 rok.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część eszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
• Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – B-12 Tynki wewnętrzne
Kod CPV 45324000-4
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
tynkarskich: z budową budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
- wykonanie tynków wewnętrznych
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie przy wykonaniu robót
związanych z budową:
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
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- osadzenie listew narożnikowych
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy gipsowej
- wykonywanie tynku
- usunięcie folii i taśmy
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z
art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały.
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny być wykonywane z suchej mieszanki, stanowiącej
mieszaninę gipsu budowlanego, estrichgipsu oraz środków modyfikujących tę
mieszankę w celu utrzymywania wody przez zaprawę gipsową. Woda zarobowa
powinna spełniać wymagania podane w normie. Stosować listwy tynkarskie
narożnikowe i dylatacyjne. Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3.Sprzęt.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4.Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta.
Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w
zamkniętych pojemnikach. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby
przed wpływami atmosferycznymi.
5.Wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i
urządzenia. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po
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zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż + 5o C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O° C.W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny
dziennie. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od
rodzaju podłoża. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na
głębokość 10-15 mm. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę
wystającą ze spoin. Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą
gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm
zanurzenia stożka pomiarowego .Odsłonięte części metalowe osadzone lub
przechodzące przez tynki lub elementy gipsowe winny być zabezpieczone przed
korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podkładowa miniowa).Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych .Oczyszczone podłoże
bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk
powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a
następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio
przed przystąpieniem do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą
stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani plastyfikatorów .Konsystencja
przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno –
gipsowy w/g=0,45-0,48.Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60minut
od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą .Narzut zaprawy na ściany należy
prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. Należy stosować listwy
tynkarskie narożnikowe.
6.Kontrola jakości robót.
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków zgodnie z pkt. 5.
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne"
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg
Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
- wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych.
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie
8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
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odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
- wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych.
- podkład pod płytki ceramiczne i pozostałe powierzchnie
10.Przepisy związane.
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady .
Należy stosować przepisy zgodnie z ST
„Wymagania ogólne".
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-13 Roboty malarskie
Kod CPV 45442110-1
1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac :
- malowanie tynków ścian wewnętrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).przy
wykonaniu robót związanych z inwestycją. z budową budynku socjalnego na terenie
oczyszczalni ścieków w Terespolu.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
zaleceniami Inżyniera.
W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie podłoży ścian
- gruntowanie podłoży ścian
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- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie ścian
- usunięcie folii
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z
art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2.Materiały.
Farba emulsyjna akrylowa
Farba lateksowa
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być
transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 50C.
3.Sprzęt.
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
4.Transport.
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. Farby
nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 50C.Środki
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi.
5.Wykonanie robót.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu
tynków. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna
występować zbyt wysoka temperatura pow. 30o C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków
powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z
wyprzedzeniem 14dniowym.Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć
lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się,
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie
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większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3%
masy. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej
farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj po ukończeniu robót instalacyjnych,
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po
wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów
podwieszonych. Przy malowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i
dróg oddechowych. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :Farbę
można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Świeże tynki
malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. Przygotować
podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną
na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować
dwukrotnie farbą .Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5%
wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowe po wyschnięciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C.Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po
wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
6.Kontrola jakości robót.
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7
dniach.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla,
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub
półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
Badanie warstw gruntujących obejmuje
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków,
-nasiąkliwości,
-wsiąkliwości,
-wyschnięcia,
-przyczepności.
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne".
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg
Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
- malowanie tynków ścian wewnętrznych
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8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona
odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
9.Podstawa płatności.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
- malowanie tynków ścian wewnętrznych
10.Przepisy związane.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.:
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989.
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-S-01 Roboty sanitarne

1,.Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie budowy instalacji c.o i kotłowni na ekogroszek na potrzeby
budynku socjalnego oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na dz. nr geod. 645/5 w
Terespolu
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
budowę instalacji c.o. wraz z kotłownią.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż kotła na fundamencie
- montaż armatury w kotłowni
- montaż grzejników płytowych, stalowych
- wykonanie przekuć w ścianach i stropach na projektowaną instalację
- montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych,
- montaż rur
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji

1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich pozyskania - przez inne materiały lub
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elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
2.

MATERIAŁY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej mogą być stosowane
wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 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.

2.1. Przewody
- Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wykonana będzie z rur ze stali węglowej
wg DIN EN 10305–3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanej, łączonej poprzez
zaprasowywanie kształtek wyposażonych w oringi.
- Rurociągi instalacji glikolowej należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej elastycznej.
Minimalne parametry pracy: max. ciś. 6 bar, temperatura pracy: -30 oC do 150 oC.
Rurociągi instalacji grzewczej (z istniejącego źródła do górnej wężownicy) wykonać z rur
ze stali węglowej zaprasowywanej. Kształtki powinny być wyposażone w funkcję
sygnalizacji nie zaprasowanych połączeń, realizowaną za pomocą specjalnej konstrukcji
O-Ringów np. z kauczuku etylenowo-propylenowego. Minimalne parametry pracy: max.
ciś. 6 bar, temperatura pracy: -30 oC do 135 oC, krótkotrwale 150 oC.

- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z
podłączeniem bocznym - w budynku internatu i Ośrodka Sportowego Pilawa III ii Pilawa
IV. Natomiast w budynku hali maszyn należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z
podłączeniem dolnym.
2.3. Armatura
- Przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne i zawory odcinające powrotne
W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki z zaworami
odcinającymi. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory równoważące z
funkcją odwodnienia oraz zawory spustowe.
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2.4. Izolacja termiczna
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z pianki PE.
- Izolacja musi posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
3.

SPRZĘT

- 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 l SKŁADOWANIE

4.1. Rury
- Rury w wiązkach muszą 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. Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i
urządzenia pomiarowe należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Opakowania należy ustawiać tak, aby otuliny znajdowały się w pozycji
leżącej i były zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami.
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- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny z pianki PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty demontażowe
- brak
5.2. Montaż rurociągów
- Rury łączone będą poprzez zaprasowywanie kształtek wyposażonych w oringi. Do
wykonywania połączeń należy używać zaciskarek mechanicznych. Przed przystąpieniem
do montażu należy zapoznać się z wytycznymi producenta rur i kształtek
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.
Kolejność wykonywania robót
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- założenie tulei ochronnych,
- wykonanie połączeń.
- Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w
kierunku odwodnienia, a gałązki grzejnikowe ze spadkiem 2%. Poziome odcinki muszą
być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
całego pionu.
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
- Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
- Rury należy układać w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych.
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- Przejścia przez stropy określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać
jako ognioszczelne tzn. przejście w płycie ogniochronnej z wełny mineralnej umieszczonej
po obu stronach stropu, a w przestrzeni stropowej pomiędzy tymi płytami założyć
izolację niepalną. Uszczelnienia przejść instalacyjnych w płycie wykonać przy pomocy
szpachli ogniochronnej.
- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym
na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy
łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek, wykonanych tak, aby
możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.3. Montaż grzejników
- Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna
wynosić, co najmniej 100 mm.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
- Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych,
lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się,
aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac
wykończeniowych.
- Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.4. Montaż armatury i osprzętu
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą łączników przejściowych w
których jedna końcówka jest gwintowana. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za
pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
- sprawdzenie działania zaworu,
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.
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- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej
przechodzącej przez oś przewodu.
- Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o
jakości zgodnej z PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.
- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.
- Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym
13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego
maksymalnej wartości 12 barów.
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym
punkcie instalacji.
- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych -w miarę możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.

98
- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
- Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm.

Założenia do montażu izolacji.
Wszystkie rurociągi należy zaizolować otulina z pianki polietylenowej.
Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz warunkami BHP.

Przed wykonaniem izolacji, rurociągi z rur stalowych oczyścić do drugiego stopnia
czystości. Powierzchnie zewnętrzne zatłuszczone, zaolejone lub pokryte smarem należy
oczyścić przy użyciu acetonu lub benzyny. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności
należy:
- uciąć otulinę izolacyjną, przyłożyć ja do rury, a złącza i spoiny skleić klejem zalecanym
przed producenta danej izolacji,
- jeżeli rura przechodzi przez ścianę, powinna zostać uprzednio zaizolowana na całej
długości otworu w ścianie,
- otuliny izolacyjne najlepiej jest ciąć używając szablonu kątowego i ostrego noża,
- otwory na mocowania podtrzymujące należy wykonać używając tulejki o tej samej
średnicy, co rura mocująca,
- w wypadku izolowania kolanek o średnicy do 48 mm, najpierw należy skleić brzegi
izolacji na prostym odcinku rury, a potem przeciąć otulinę przez kolanko,
- przy izolowaniu kolanek o średnicy większej niż 48mm , należy wykonać segmentowe
kolano izolacyjne używając szablonu kątowego. Innym rozwiązaniem jest użycie do tego
celu płyt izolacyjnych
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. 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 badanie ponownie.
7.

ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy
dokonać zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norm PN-64/B-10400.
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
-

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- Z odbiorów międzyoperacyjnych 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 centralnego ogrzewania.
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
-

Dziennik budowy,

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

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,
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- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
8.

protokoły badań szczelności instalacji.
OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- PN- 64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze*.
- PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania".
- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania".
- PN-90/M-75003. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i
badania".
-PN-91/M-75009. Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania*.
- PN-EN 215-1:2002. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
badania".
- PN-EN 442-1:1999. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002. Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".
- PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze*.
- PN- 93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące
jakości wody".
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania" COBRTI
INSTAL zeszyt 6.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr
109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
- PN-EN 253:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
- PN-EN 448:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
ciepłowniczych. Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
- PN-EN 488:2005 System pre izolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z
poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
- PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
ciepłowniczych. Zespół złącz stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu
i płaszczem osłonowym z polietylenu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – D- 01 . Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
Kod CPV 45233200-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I – III kategorii związanych z inwestycją:
z budową budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Terespolu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie
skalistych (kat. I - III) wraz z transportem gruntu na miejsce składowania.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w p.1.4. ST 00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST oraz
2. Materiały (grunty)
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I - III.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak też w czasie odspajania i transportu. Ogólne wymagania i ustalenia
dotyczące sprzętu określono w ST
4. Transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w p. 4 ST -A
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności,
określonych w p. 5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od
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Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie
gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli
grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartość wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w
tablicy 1.Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić
do wartości Is podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych.
Strefa korpusu minimalna wartość Is dla:
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03
Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót ziemnych 0,97
5.3. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.4. Dokładność wykonania wykopów
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać
+1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż 10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań.
Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni
skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny
być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
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b) zapewnienie stateczności skarp poprzez właściwe wykonanie schodkowania,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2.
7. Obmiar robót
Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych).
Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.
8. Odbiór robót
Zasady odbioru określono w ST – 00.00.
9. Podstawa płatności
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania
lub składowania, w tym na
składowisko odpadów, łącznie z opłatami za składowanie,
- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
10. Przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w SST –D- 01.
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SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – D- 02 Korytowanie i zagęszczenie podłoża
Kod CPV 45233222-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża w związku z inwestycją: budowa placów na terenie działki
zabudowanej związanej z budową budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków
w Terespolu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wpkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z mechanicznym i ręcznym wykonaniem koryta przeznaczonym do ułożenia konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-A. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST- A. "Wymagania ogólne".
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukośnie ustawionym lemieszem oraz sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych.
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem
zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i
narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości
robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu
na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym wPZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale
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utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku
awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Nie występuje.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót
związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w
korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz
profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać
się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera nawierzchnia będzie
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia
powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi,
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego
odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz
spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy
stosować na poszerzeniach, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie
podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p.5.3. i w p. 5.4.
5.3. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne
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podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego
powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki oraz sprzęt ręczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.4 Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie
podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metodą I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność
gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o
więcej niż 20 % jej wartości.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
Tablica 1.Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ulic głównych Koryto jezdni na głębokość 0,50 m
1,03
Koryto pod nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych na głębokość 0,25 m0.98
W przypadku trudności z dogęszczeniem koryta do wymaganych wskaźników, grunt
należy „ulepszyć” dodatkiem cementu w ilości ok.20 kg/m2.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość
badań kontrolnych w czasie robót związanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2.
Tablica 2.Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zagęszczeniu podłoża.
Częstotliwość badań
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Lp . Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia
[m2]przypadająca na jedno badanie
1. Szerokość, głębokość i położenie koryta
Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań określonych przy odbiorze ,w p. 6.2
2. Ukształtowanie pionowe osi koryta
3. Zagęszczenie, wilgotność gruntu - badanie wskaźnika zagęszczenia 2 400
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch
punktach, wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zagęszczenie
należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B04481(metoda I lub II).W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według
metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału
tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30
cm powinien wynosić: moduł pierwotny – 100 MPa ,moduł wtórny – 170 MPa.
Badanie płytą o średnicy 30 cm należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 2000
m2.Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie.
6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia
.Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 %
podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera (aż
do skutku).
6.2.2. cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 metrów w
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej
10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głownych łuków poziomych: na
początku i końcu każdej krzywej przejściowej, oraz na początku w środku i na końcu
każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją ± 0.5 %.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50 m na jej krawędziach. Różnice
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm i + 0
cm.
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6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie
w metrach kwadratowych ( m2).
8. Odbiór robót
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru zakończony
odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót Odbioru dokonuje Inżynier
na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier zleci Wykonawcy lub
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań pomiarów wtedy
gdy :H. zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą
Specyfikacja; koszty tych badań ponosi Wykonawca,I. istnieją jakiekolwiek wątpliwości
co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań ponosi
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek .W przypadku stwierdzenia usterek
Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inżynierem.
9. Podstawa płatności
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
Cena wykonania koryta obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, ręczne i mechaniczne plantowanie
koryta,
mechaniczne zagęszczanie podłoża, ewentualne ulepszenie podłoża dodatkiem cementu,
przeprowadzenie badań i pomiarów, utrzymanie koryta.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
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1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i
określenia.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i
lotniskowych.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
8. PN-S- 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIAKCJA TECHNICZNA
ST –D- 03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
kod CPV 45233222-1
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanychz wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej dla inwestycji: budowa budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w
Terespolu
1.2. Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak wpunkcie 1.1.Zaleca się wykorzystanie ST
przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
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:
- przy wejściu do budynku
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 ST -A. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -A „Wymagania ogólne.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D- 00.00. „Wymagania ogólne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
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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 niż 20%.

113
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-B19701 [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 wgPN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym
wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie
temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - A. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. na miejsce ich
ułożenia. 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 ST-A. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić
samochodami na paletach transportowych producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - A. „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ł 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-02 „Korytowanie i
zagęszczenie podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od
przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w
dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 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 zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
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 ST – A. „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 ST. Niezależnie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 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 OST.
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 OST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
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- 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 ST -A. „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 ST A. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 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,
Zasady ich odbioru są określone w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-A „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone ryczałtem obejmującym:
- 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
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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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-E-01
Roboty elektryczne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót na budowie budynku socjalnego pgk i m w Terespolu
1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie jako dokument przetargowy przy
zlecaniu, wykonywaniu i odbiorach robót wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót do wykonania jest zgodny z Projektami Technicznymi wykonawczymi (PT)

1. PT wykonawczy Budynek socjalny PGK i M w Terespolu – branża elektryczna
wykonanymi przez:
Usługi Techniczne „ELEM” Maciej Łojek 21-500 Biała Podlaska ul. Mickiewicza 2/54 projektant Maciej Łojek
Integralnymi załącznikami do w/w dokumentacji projektowej wyszczególnionej w p. 1.3
są przedmiary robót (PR) w układzie pozycji KNR (ślepy kosztorys).
2. Materiały elektryczne
Urządzenia i aparaty elektryczne wykonane przez Wykonawcę w ramach produkcji
pomocniczej i zakupione u producentów mają spełniać odpowiednio warunki podane w
pkt. 2.1.
Wyroby te mają mieć oświadczenie wykonawcy o ich zgodności wykonania z
PN71/E05160  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. - Ogólne
wymagania i badania.
•

Przewody i kable

Typy przewodów – wg PT. Przewody używane do wykonania instalacji powinny być w
izolacji na 750 V i spełniać wymagania PN87/E90060. Ilość żył w przewodach ma
zapewnić poprawność działania instalacji. Obciążalności długotrwałe przewodów – dobór
wgPN-IEC 60364-5-523.
•

Źródła światła i oprawy

Zastosować rodzaje opraw wg PT - spełniające wymagania PN84/E06310 i
PN84/E06311.
Źródła światła mają spełniać wymagania PN84/E85000 i

PN84/E85001.
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•

Osprzęt elektryczny

Rodzaje osprzętu podano w PT. Osprzęt i aparatura łączeniowa - spełniające wymagania
PN92/E06150/51.
2.1. Tablice rozdzielcze i aparatura rozdzielcza
Rodzaje obudów tablic rozdzielczych – wg PT i PR. Przestrzegać podłączenia obwodów do
oznaczonych przewodów fazowych w celu zachowania symetryczności obciążenia.
Zastosować aparaturę i obudowy spełniające wymagania PN-EN 60439-1,2.3,4,5

•

Instalacja uziemień

Całość wykonać z materiałów zabezpieczonych przed korozją co najmniej przez
cynkowanie ogniowe ( nie elektrolitycznie). Połączenia uziomowe wyrównawcze i
przewody uziemiające ochronne oznaczyć kolorami wg PN. Połączenia do rur wykonać na
opaski obchwytowe a połączenia do uziomów poprzez spawanie. Instalacja ma spełniać
wymagania PN-EN 62305-4
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym bezpieczne i o właściwej
jakości wykonanie robót. Sprzęt ma mieć potwierdzone przez producenta świadectwo
dopuszczenia do użytku.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót zastosować sprzęt podany w odpowiednich tabelach Katalogów
Nakładów Rzeczowych (KNR), które są ujęte w przedmiarze robót (PR) dla wykonania
robót na budowie. Drabiny i elektronarzędzia – wg potrzeb uznanych przez Wykonawcę
za niezbędne do wykonania robót.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Transport materiałów na budowę wykonać środkami nie powodującymi pogorszenie ich
własności fizycznych i nie stwarzającymi zagrożenia ludziom i otoczeniu, w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytwórców.
4.2. Transport materiałów
W obrębie placu budowy materiały mogą być przemieszczane dowolnymi środkami
transportu w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców.
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu
przewozu materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót..
Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
wytwórców.
5. Wykonanie robót
5.1. Rodzaje robót
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Wszystkie roboty mieszczą się w zakresie elektrycznych robót budowlano –
montażowych.
Grupy robót : - CPV 45232200-4 - instalacje elektryczne w budynkach
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących
PN (PN-IEC, PN-EN) dotyczących robót elektrycznych wg PR.
5.2. Zakres robót elektrycznych
Zasilanie i przyłącze.
Na budynku Oczyszczalni ścieków w Terespolu jest złącze kablowe ZK – Oczyszczalnia o
układzie ZK-2b, zasilane kablem YAKY 4 x 120 ze stacji trafo Terespol ST-9. Układ sieci
zasilającej – TN. Ze złącza poprzez wlz 4 x LYd 35 zasilana jest rozdzielnia
technologiczna RT w pomieszczeniu obsługi oczyszczalni. Z RT zasilana będzie rozdzielnia
TG w budynku. Układ zasilania Oczyszczalni pozostaje bez zmian. Schemat zasilania –
rys. nr 2.
Tablice rozdzielcze i wlz-y.
W rozdzielni RT odłączyć przewody na odpływie od istn. przełącznika ŁPZ. Do zacisków
ŁPZ zamocować bloki rozdzielcze np. wg oferty LEGRAND i podłączyć do nich odłączone
przewody z zachowaniem biegunowości. W wolnej części RT zamontować rozłącznik RBK00 i podłączyć go przewodami LgY 35 od bloków rozdzielczych. Od RBK wykonać wlz
5xLgY 10 w RL 47 na i pod tynkiem do tablicy TG w budynku socjalnym. Od TG wykonać
wlz 5xLgY 6 pod tynkiem do tablicy TK w kotłowni.
Tablice rozdzielcze TG i TK wykonać z typowych obudów izolacyjnych – wg opisów i
układów połączeń elektrycznych podanych na schemacie ideowym. W tablicach
zamontować aparaturę modułową. W tablicach umieścić schematy z opisem obwodów.
Typy aparatury – wg rys. nr 3 i zestawienia materiałów.
Instalacja oświetleniowa i gn. wtykowych 1 faz.
Instalację dla obwodów oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 2/3/4/ x 1,5 a dla
gniazd wtykowych przewodami typu YDYp 3 x 2,5 pod tynkiem.
W projekcie podano przy oprawach i gniazdach wtykowych cyfry jako przynależne do
danych obwodów, bez zaznaczania tras przewodów do tych odbiorników. Trasy
przewodów ustali wykonawca po uzgodnieniu z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.
Wykonane trasy nanieść na dokumentację powykonawczą.
Zamontować oprawy - wg opisu na planie instalacji. Załączanie oświetlenia – lokalnie z
pomieszczeń. W korytarzu - za pomocą czujnika ruchu ze zwłoką czasową. Włączanie
wentylatorów kanałowych w WC razem z oświetleniem.
Osprzęt łączeniowy i gn. wtykowe - p.t. 16 A – wzór i kolor wg użytkownika. W
pomieszczeniach sanitarnych, laboratorium, kotłowni i warsztacie - osprzęt szczelny IP 43
w pozostałych IP 20. Gniazda wtykowe zamontować na wys. 1,2 m a wyłączniki na wys.
1,5 m od podłogi. W ogrzewaczu wody grzałki i termostat będą w komplecie dostawy.
W całości instalacji oświetlenia i gn. wtykowych zastosować systemowe puszki pod
osprzęt
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fi 60 mm głębokości 60 mm. W tych puszkach wykonać połączenia wszystkich
przewodów na typowe złączki izolacyjne min. 16 A np. WAGO Elwag sp. o.o. Na takie
złączki wykonać również połączenia w oprawach. Nie stosować puszek rozgałęźnych fi 80
p.t. Układ instalacji - wg rys. 2 i 3.
Instalacja siłowa.
Wykonać instalację siły dla urządzeń w warsztacie i kotłowni przewodami YDYp 5 x p.t.
Obwody z wyłącznikami silnikowymi w warsztacie zakończyć w zestawach instalacyjnych
gniazd wtykowych. Termiki wyłączników i wtyki do gniazd dostosować do istn. urządzeń
w posiadaniu użytkownika.
Instalacje ochronne.
W instalacji odbiorczej jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne, szybkie
wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki r-p o prądzie
różnicowym - 0,03 A.
Wentylatory kanałowe, oprawy w obudowie PCV, gniazda wtykowe 3 faz. i tablice
rozdzielcze wykonane są z dodatkową izolacją zapewniającą skuteczną ochronę od
porażeń.
Do urządzeń elektrycznych podłączanych do gniazd wtykowych, blaszanych obudów
opraw oświetleniowych, i innych posiadających styki ochronne PE podłączyć przewody
ochronne PE prowadzone jako odrębna żyła przewodów zasilających i o przekroju jak
przewody zasilające dane urządzenie. Przewody PE z obwodów i wlz-ów zasilających
tablice rozdzielcze w budynku połączyć w tablicy RT przewodem LgY 35 z istn. zaciskiem
PEN.
Instalacja połączeń wyrównawczych.
W kotłowni wykonać szynę uziemienia wyrównawczego (GSW) z bed. oc. 25x4 mm - 0,5
m nad posadzką i w ziemi, którą połączyć z istn. uziomem przy ZK budynku.
Wykonać dodatkowe połączenia (CC) przewodem LgY 6 pt z metalowymi rurami wody,
c.o., kotłem c.o. i metalowym wkładem komina c.o.. Połączenie do rur na opaski
obchwytowe.
Oporność uziemienia – istn. poniżej 5,0 Ohmów.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie celem
wykazania inspektorowi nadzoru technicznego wykonania robót zgodnie z PR ,
wymaganiami PN i przepisów budowy.Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru
wpisem do Dz. Budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru założonej jakości – wpis
do Dziennika Budowy.
6.2. Roboty elektryczne
Układanie przewodów.
Kontroli podlega zastosowanie typów przewodów wg PR, ułożenie w ciągach pionowych i
poziomych, mocowanie przewodów. Z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył sporządzić
protokoły.
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Osprzęt
Osprzęt ma być zamontowany bez odchyłek w pionie i poziomie i przylegać do tynku
częścią kołnierzową na całym obwodzie.
Aparatura
Podłączana aparatura rozdzielcza w tablicach ma być zainstalowana zgodnie z
wymaganiami jej producenta. Kontroli podlega poprawność jej montażu i działania.
Aparatura w tablicach rozdzielczych ma być zaopatrzona w tabliczki opisowe z nr i nazwą
obwodu elektrycznego. W obudowie tablic rozdzielczych ma być umieszczony schemat
ideowy.
Oprawy oświetleniowe.
Podstawy opraw mają przylegać do tynku sufitu na całym swoim obwodzie. Kontroli
podlega ich pewność mocowania , równomierność rozmieszczenia i prostolinijność
montażu.
Badania i pomiary.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne rezystancji izolacji przewodów
i skuteczności ochrony od porażeń dla wszystkich wymagających tego odbiorników.
Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w PBUE.
7. Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane są przy poszczególnych pozycjach
nakładów rzeczowych KNR zawartych w PR.
7.2.

Jednostka obmiarowa – jak przy pozycjach KNR zawartych w PR.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
wg oferty, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
8.2. Odbiór końcowy
Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy po
przedłożeniu Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) następujących dokumentów:
•

oświadczeniu Kierownika robót o wykonaniu zgodnie z PB, PN i przepisami
budowy, wniesionymi zmianami, uzupełnieniami oraz uporządkowaniu placu
budowy

•

dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi uaktualnieniami

•

geodezyjną dokumentację powykonawczą,

•

protokołów odbioru robót zanikających,
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•

protokołu pomiarów z badań i prób działania instalacji elektr.

•

karty gwarancyjne urządzeń lub Kartę Gwarancyjną Budowy

•

atestów i badań zastosowanych materiałów na budowie

Gotowość do odbioru końcowego potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dz. Budowy.
8.3 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z zamówieniem na roboty (Umową) , jeżeli
wszystkie sprawdzenia parametrów technicznych , pomiary, próby ruchowe, dały
wyniki pozytywne.
8.4 Odbiór końcowy jest potwierdzeniem przyjęcia obiektu od Wykonawcy przez
Zamawiającego.
9. Płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności za roboty.
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z jednostkami obmiaru wg kosztorysu
ofertowego, opisem zakresu robót przy poszczególnych pozycjach KNR
wyszczególnionych w PR, oraz postanowieniami niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje następujące prace:
- roboty przygotowawcze, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego + projekt organizacji
ruchu
- oznakowanie terenu robót, – wg projektu organizacji ruchu
- zakup i transport materiałów,
- wykonanie robót montażowych,
- inwentaryzacja geodezyjna
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uruchomienie urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę
- uporządkowanie placu budowy po robotach
- uczestnictwo w odbiorze końcowym
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostki obmiarowej należy przyjmować na podstawie Kosztorysu Ofertowego
Wykonawcy robót.
9.3 Płatność będzie dokonana zgodnie z rzeczywistym obmiarem wykonanych robót,
potwierdzonym podpisem Inspektora Nadzoru na Protokole Odbioru Wykonanych
Robót. Dopuszcza się inne formy płatności za roboty (np. cena ryczałtowa), których
zasady będą podane w Umowie na roboty.
9.4 Płatność za ewentualne roboty dodatkowe będzie dokonana na podstawie Kosztorysu
Robót
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Dodatkowych sporządzonego wg nast. zasad :
1. Wykonawca przedstawia Protokół Konieczności wykonania robót dodatkowych
(zamiennych) uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, w którym podaje ich zakres i
orientacyjny koszt
2. Po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego przedstawia ich szczegółową
wyceną sporządzoną wg zasad:
•

roboty dodatkowe o zakresie podobnym do ujętych w Kosztorysie Ofertowym –
ceny jednostki obmiarowej wg Kosztorysu Ofertowego

•

roboty dodatkowe innego zakresu – ceny w kosztorysie ofertowym przyjęte będą
jako średnie ceny wg informacji wydawnictwa SECOCENBUD w kwartale
poprzedzającym ich wykonanie, lub uzgodnione z Zamawiającym.

9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dla robót dodatkowych innego
Wykonawcy.
10. Przepisy prawne
Uwaga:
Zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.
) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).
W takich warunkach normy podane w ST należy traktować jako materiał informacyjny i
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę zadania inwestycyjnego ustala się
jednak, że normy oraz akty prawne wg ST będą dla Wykonawcy obowiązkowe w
stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami inspektora nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp.
podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.
Inne przepisy i dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowanomontażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr. 13 z dn. 10. 04. 1972
r. z p. zmianami

2. Prawo Budowlane
3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montażowych. Cz. V- roboty
elektryczne.”
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