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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE (CPV  45111300-1)

Roboty rozbiórkowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia. Za-
kłada się, że roboty rozbiórkowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robo-
cze wyposażone w niezbędny sprzęt.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót roz-
biórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objętych SST obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych w istniejącym budynku w zakresie:

a) rozebranie drewnianych i stalowych osłon na elewacji
b) rozebranie stalowych konstrukcji pod osłony
c) skucie płytek klinkierowych 
d) przekucia, wykucia otworów drzwiowych
e) usunięcie elementów z rozbiórki z terenu budowy
f) demontaże okien

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokład-
nie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzić rozbiórkę elementów
konstrukcyjnych obiektów zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.

Należy zapewnić:
a) właściwą organizację robót,
b) nadzór osób uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych i instalacyjnych,
c) rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych i zapewnienie zabezpieczenia stanowisk pracy przed pora-
żeniem prądem,
d) materiały oraz sprzęt z wymaganymi atestami, aprobatami i/lub opatrzonymi znakiem bezpieczeństwa oraz
dopuszczone do ogólnego stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e) przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp oraz zaopatrzyć ich w środki indywidualnej ochrony,
środki pierwszej pomocy na terenie budowy, podręczny sprzęt gaśniczy oraz łączność w celu wezwania odpo-
wiednich służb ratowniczych..

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Elementy z rozbiórki:

• materiał drewniany boazerii sufitu podwieszonego demontować w sposób umożliwiający dalsze jego zasto-
sowanie – przekazać do dyspozycji Inwestora
• blachę trapezową demontowanych dachów metalowych na budynku, przewidzianych do rozbiórki, demon-
tować w sposób umożliwiający dalsze jego zastosowanie – przekazać do dyspozycji Inwestora
• okna pcv przewidziane do demontażu demontować w sposób umożliwiający dalsze ich zastosowanie – 
przekazać do dyspozycji Inwestora
• gruz betonowy i ceglany przetransportować na wysypisko

1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przede wszystkim należy:
• do rozbijania betonu nie stosować narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych młotów udarowych
• elementy betonowe i żelbetowy wycinać piłami do betonu
• robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4,0 m muszą być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi 
być przymocowana do części trwałej budynku i nie rozbieranej w tym momencie
• przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie wewnętrzne instalacje od 
sieci zewnętrznych
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• roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy
1.4.4.  W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia nowego 
zgłoszenia prac właściwym organom.

2. MATERIAŁY.
Ze względu na fakt, że SST dotyczy rozbiórki elementów istniejącego obiektu, materiały są tu rozumiane nie jako ma-
teriały budowlane stricte, lecz jako produkt uboczny pochodzący z tej właśnie rozbiórki. W zależności od typu materia-
łu są one traktowane jako odpady bądź jako materiał nadający się do ponownego wbudowania. W tym drugim przypad-
ku ich zastosowanie jest każdorazowo uzależnione od aprobaty Inspektora nadzoru. Powstałe podczas wykonywania
prac rozbiórkowych odpady należy gromadzić w wydzielonych do tego pojemnikach, a następnie wywieźć na składo-
wisko odpadów komunalnych bądź na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zależności od charakteru zgroma-
dzonych odpadów oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególno-
ści ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396), ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797), ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) oraz przepisów związanych. Elementy stalowych instalacji wy-
wieźć do punktu skupu złomu. Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć.
3. SPRZĘT.

3.1. Oprócz narzędzi ręcznych zaleca się użycie następujących maszyn i urządzeń do prowadzenia robót rozbiór-
kowych:

• młoty udarowe pneumatyczne
• młoty udarowe elektryczne

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową.
4. TRANSPORT.
Gruz na wysypisko może być przewożony dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu sypkich mate-
riałów budowlanych. 
Papa musi być przewożona na składowisko odpadów niebezpiecznych niezależnie od gruzu. Muszą być zachowane 
wszelkie przepisy i wymagania dla transportu materiałów niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia m.in. teren prowa-
dzenia prac należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe – wstęp wzbroniony”. Zde-
montować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną, centralnego ogrzewania i wodnokanali-
zacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  Wykopy powstałe w wyniku rozbiórki powinny być zabezpieczone. Robo-
ty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.1. Materiały składować i odwieźć na wysypisko. Nie przewiduje się odzysku materiałów do ponownego wyko-
rzystania. Teren oczyścić z resztek materiałów.

5.2. Rozbiórka ścian
Rozbiórkę ścian można dokonywać sposobem ręcznym lub przy pomocy wciągarek,ciągników lub innych środków me-
chanicznych. Rozbiórkę ścian sposobem ręcznym należy prowadzić z bardzo dużą ostrożnością i zachowaniem przepi-
sów bezpieczeństwa m.in.  zaopatrując robotników w pasy ochronne i  kaski.  Należy zwrócić  szczególną uwagę na
ewentualną obecność przewodów elektrycznych i telefonicznych.

5.3. Rozbiórka posadzki i podłoża
Rozbiórkę posadzki można dokonać sposobem ręcznym. Rozbiórkę podłoża betonowego można rozpocząć dopiero po
rozebraniu posadzki. Podłoże można rozbierać przy użyciu młotów elektrycznych lub pneumatycznych. Materiały z
rozbiórki przetransportować na zewnątrz i spryzmować lub na bieżąco wywozić transportem samochodowym na terem
wysypiska miejskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Materiały pochodzące z rozbiórki bu-
dynku nie nadające się do ponownego wbudowania muszą być usunięte z placu budowy, zaś plac budowy musi być
uprzątnięty. Materiały nadające się do ponownego użycia (oprócz kruszyw) muszą zostać oczyszczone.
7. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo zgodnie ze specyfikacją techniczną. Gotowość robót do odbioru zgłasza
Wykonawca. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przy-
gotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie ze wzorem Umowy.
9. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórko-
wych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem
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prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych.

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797)
b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecz-
nych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140)
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny  (Dz.U. 2015 poz. 110)
d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277)
e) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów(Dz.U. 2020 
poz. 10)
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126)

B.02.00.  ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200)

1. WSTĘP.
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru robót
ziemnych.

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

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:

• B.02.01 Wykopy
• B.02.02 Podkład podposadzkowy z pospółki.
• B.02.03 Zasypki.
• B.02.04 Transport gruntu.

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

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

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Nie dotyczy.

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1m bez odpowiedniego ich zabezpieczenia jest
zabronione.
2. MATERIAŁY.

2.1. Do wykonania robót  materiały nie występują.
2.2. Grunty do wykonania podkładu.

Do  wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
• uziarnienie do 50 mm,
•  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
• zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
• zawartość cząstek organicznych do 2 %.

2.3. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń ta-
kich jak: ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp.
Zasypki :

• maks. średnica ziaren d<120 mm,
• wskaźnik różnoziarnistości U>5,
• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
•  zawartość części organicznych I<2 %,
• odporność na rozpad <5 %.

3. SPRZĘT.
Roboty wykonywać ręcznie zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.
4. TRANSPORT.
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu  zachowując warunki za-
bezpieczające przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed rozsypaniem bądź rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wykopy.
5.1.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych te-
renu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geo-
logicznych.
Nie można dopuścić do zalania wykopów wodą.
W związku z brakiem dokumentacji archiwalnej istniejącego podjazdu dla karetek należy w pierwszej fazie od-
kryć fundamenty istniejącej konstrukcji i poziom jej posadowienia, żeby podjąć decyzję o sposobie dalszego pro-
wadzenia prac ziemnych i fundamentowania.
5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza się  stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opa-
dowych

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowa-
niem bezpiecznych nachyleń

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpo-

średnio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projekto-

wanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2.  Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy .

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie jedną warstwą 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej 

Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie z kostki betonowej

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem nawierzchni
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie warstwami
(4) Grubości i parametry podkładów według części opisowej projektu.

5.3. Zasypki
5.3.1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.  Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowla-

nych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby nor-
malnej Proctora.
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(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w p. 5.1 do 5.3. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane
zgodnie z normami.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenie robót w terenie
• przygotowanie terenu
• rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopów
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

6.2.  Wykonanie podkładów i nasypów.
Sprawdzeniu podlega:

• przygotowanie podłoża
• materiał użyty na podkład
• grubość i równomierność warstw podkładu
• sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.  Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

• stan wykopu przed zasypaniem
• materiały do zasypki
• grubość i równomierność warstw zasypki
• sposób i jakość zagęszczenia

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się zgodnie z zawartą umową. Cena obejmuje wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu in-
westycji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

B.03.00.  ZBROJENIE BETONU (CPV 4526310)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstruk-
cjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji 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 zbroje-
nia betonu. W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali
B500SP

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg  PN-EN 1992-1-1:2008
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom po-
danym w PN-EN 10025-1:2007. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wyka-
zywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

2.1.3. Wady powierzchniowe:
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach do-
puszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prę-
tów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.1.4. Odbiór stali na budowie.
a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-
trzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

• znak wytwórcy
• średnicę nominalną
• gatunek stali
• numer wyrobu lub partii
• znak obróbki cieplnej.

b) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu.
c) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub in-
nych zanieczyszczeń
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych
• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większe-
go niż 5 mm na 1 m długości pręta.

2.1.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków.

2.1.6. Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać la-
boratoryjnie w przypadku, gdy:

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu)
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin ze-
wnętrznych
• stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
Ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota,
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lu-
towniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
• Czyszczenie  prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008.
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy  PN-EN 1992-1-1:2008.
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• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim,  spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwór-
czych i montażowych.
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocz-
nego.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie.
• Dla zachowania właściwej  otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaga-
niami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano
w ST „Wymagania Ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.03.01 i B.03.02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2. Odbiór końcowy.

8.3. Odbiór zbrojenia.
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru  oraz
wpisany do dziennika budowy.
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, roz-
stawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów be-
tonem.

Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawa płatności - zgodnie z zawartą umową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco  ze stali  konstrukcyjnych --  Część 1:  Ogólne warunki
techniczne dostawy

                PN-EN 1992-1-1:2008  Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

B.04.00.  BETON

BETONOWANIE (Kod CPV 45262300-4)
BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót be-
toniarskich.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji beto-
nowych i żelbetowych związanych z:

• przygotowaniem mieszanki betonowej
• wykonaniem deskowań
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
• pielęgnacją betonu
• rozebranie deskowań
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1.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement. Dopuszczalne stosowanie cementu portlandzkiego czystego o następujących klasach wytrzymałościo-
wych:

• do betonu klasy C20/25 – klasy 32,5 N
• do betonu klasy C25/30, C30/37 – klasy 42,5 N
• do betonu klasy C35/45 i większej – klasy 52,5 N,

Do betonowania konstrukcji żelbetowych użyć betonu towarowego klasy określonej w dokumentacji technicznej po-
dawanego pompą. Zamiar betonowania należy zgłosić Inspektorowi i uzyskać zgodę Inspektora na przystąpienie do
tych robót.

2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.:

• nasiąkliwość nie większa jak 4 %
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %
• spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyj-
ny skład podbetonu:

• pospółka kruszona 0/40,

• cement hutniczy 25.

Ilość cementu 6 %, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8 %. Kruszywo równomiernie stopniowane o frak-
cjach: 20/40 = 30 %, 20/10 = 20%, 0/2 = 30 %

2.4. Deklaracja zgodności.
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Zaświad-
czenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości
betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań dodatkowych, okres, w którym wypro-
dukowano daną partię betonu, pochodzenie składników.

3. SPRZĘT.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach produkujących mieszanki
betonowe i transportowane na plac budowy specjalistycznym sprzętem do tego przeznaczonym.

4. TRANSPORT.

(1) Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

• Środki do transportu betonu

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

• Pompa do betony lub pojemniki które podnoszone są dźwigami

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległo-
ści dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

• Czas transportu i wbudowania

(2) Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zalecenia ogólne

(1) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienni-
ka budowy.

(2) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróż-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-
locie.
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projek-
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tem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta  jest  większa  należy  mieszankę podawać za  pomocą rynny zsypowej  (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
− w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ru-
rociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
− warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
− zagęszczanie betonu

(3) Zagęszczanie betonu:
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie więk-
szej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzed-
nią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrują-
cym.
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skuteczne-
go działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednako-
wymi drganiami na całej długości.
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 sekund.
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5 m w kierunku długości  elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prost-
szych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia beto-
nu stwardniałego ze świeżym przez:
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza
jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygo-
towanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bez-
pieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożli-
wiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In-
spektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewne-
go deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry-
tych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
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• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warun-
kach jak zabetonowana konstrukcja.
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć dzia-
łania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodosz-
czelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowa-
nia rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co naj-
mniej 3 razy na dobę).
• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z na-
stępną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielę -
gnowanej powierzchni.
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normal-
nie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  rozformowania dla kon-
strukcji monolitycznych  lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.6. Wykańczanie powierzchni beton
(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przeło-
mów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
• pęknięcia są niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5 cm,
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż
2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom nor-
my tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
należy:

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po ro-
zebraniu szalunków,
• braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzy-
mać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
• wyrównaną wg powyższych zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w pro-
jekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możli-
wości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaga-
niami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg  zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawa płatności - zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 1992-1-1:2008    Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 480-2:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań -Część 2: Oznaczanie czasu wiązania
PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku
   PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
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    PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
    PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
    PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
    PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

B.05.00.  KONSTRUKCJE MUROWE (CPV  45262500-6)
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z
materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów
zewnętrznych z cegły ceramicznej POROTHERM lub równoważnej.

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Cegła ceramiczna POROTHERM grub. 11,5cm, 25cm i 38cm.
• nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
• wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• gęstość pozorna 1,3kg/dm
• współczynnik przewodności cieplnej 0,55W/mK
• odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:    piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:    piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bę-
dzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna  niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznu-
ra, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie.

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekroczyć 20mm 

na wysokości kondygnacji i 50mm na wysokości całego budynku.
f) Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów do zamocowania stolarki nie powin-

ny przekroczyć 10 mm na wysokości i szerokości otworu. 
g) Mury jednej kondygnacji powinno się wykonywać z pustaków o jednakowej klasie wytrzymałości oraz na za-

prawie o jednakowej marce.
h) Ściany podłużne i poprzeczne należy wznosić jednocześnie.
i) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
j) 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 zdję-
ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegły POROTHERM.
a) mury z pustaków ceramicznych należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,, samono-

śnych i osłonowych
b) można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8 cm.
d) pustaki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy
e) pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 
f) wiązanie cegieł w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
g) grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12mm (zakres 8 mm – 15 mm). Spoin pionowych nie wy-

konuje się gdy pustaki są łączone na pióro – wpust.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

− wymiarów i kształtu cegły,
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

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

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane               mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30
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Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane               mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:    do 100 cm
szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6,  -3
+15,      -1

+10,  -5
+15,    -10

+6,  -3
+15,    -10

+10,  -5
+15,    -10

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa - zgodnie z zawartą umową..
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

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

8.2. Wszystkie roboty objęte odbiorem podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zawartą Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
   PN-EN 771-1:2011Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne
  PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór
materiałów i wykonanie murów

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie we-
dług przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 459-1:2015-06  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
PN-EN 459-3:2015-06  Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

B.06.00.  ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru po-
kryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji 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 

- 15 -



pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
a) pokrycie dachów,
b) obróbki blacharskie,
c) rynny i rury spustowe,

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Rodzaje materiałów.

a) dach płaski nieocieplony
• papa polimero-bitumiczna 
− papa polimero – bitumiczna podkładowa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o grama-

turze nie mniej niż 200g/m2 
− papa polimero – bitumiczna wierzchnia termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej j.w. z po-

sypką w kolorze grafitowym.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu gwarantującego należytą jakość robót.

4. TRANSPORT.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Krycie dachu papą.

a) Papy zgrzewać kolejno warstwami na zakłady zgodnie z instrukcją producenta. Szerokość zakładów papy, 
zarówno podłużnych, jak poprzecznych, w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 7,5 cm. Zakłady
arkuszy kolejnych warstw papy  powinny być przesunięte względem siebie.

b) Załamania pokrycia papowego przy murkach attykowych, kominach, itp., łagodzić klinami z wełny mine-
ralnej lub drewnianymi. Nie załamywać papy pod kątem prostym. Papę wyłożyć na pionowe powierzchnie
na wysokość 30 cm ponad połać dachu i zakończyć obróbką blacharską. Na obudowę klapy dymowej papę
wyłożyć na pełną wysokość obudowy klapy.

5.2. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo cynowej
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
b) roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C.
c) Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3. Rury spustowe - z PCV
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża

• Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpie-
niem do krycia połaci dachowych,
• Sprawdzenie równości powierzchni podłoża łat należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekraczać 5mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych

• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie  odbioru czę-
ściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
• 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 frag-

mentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
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ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27620:1998 Papa termozgrzewalna na welonie z włókien poliestrowych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca
PN-B-04615:1990            Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27617:1989            Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27604:1990            Papa smołowa na tekturze budowlanej
PN-B-27618:1991        Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego
PN-B-27619:1992            Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-B-24625:1998             Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-EN 13969:2006         Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości
PN-EN 14967:2007       Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
-- Definicje i właściwości
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej i cynkowej. Wymagania i  badania tech-
niczne  przy odbiorze.
PN-EN 607:2005                 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania
PN-EN 988:1998         Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa

B.07.00.  TYNKI I OKŁADZINY CERAMICZNE (CPV  45410000-4, 45431000-7)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tyn-
ków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji 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
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu:

• Tynki cementowo-wapienne
• Okładziny ścienne zewnętrzne z płytek klinkierowych

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedo-
zwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarni-
sty.
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygoto-

waniu tj. ok. 3 godzin.
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lot-

nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuży-
cia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczal-
nie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk strukturalny systemowy silikatowy typu baranek
Tynk cienkowarstwowy, na bazie potasowego szkła wodnego w formie pasty oraz grysu marmurowego, wypeł-
niaczy i pigmentów o wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne. Faktura „baranek”, średnioziarni-
sty maksymalna wielkość ziarna 1.5 mm.
Właściwości:

a) wodoodporny,
b) mrozoodporny,
c) wysoka trwałość,
d) dobra paroprzepuszczalność,
e) elastyczność,
f) ciężar objętościowy 1,6 kg/m2,
g) przyczepność > 0,2 N/mm2,
h) współczynnik oporu dyfuzyjnego m = 49,
i) czas otwarty ok. 30 min.,
j) pełne wiązanie tynku ok. 48 h
System obejmuje również klej szpachlowy, siatkę zbrojącą, profile, narożne, startowe i dylatacyjne (do
dylatacji konstrukcyjnych). Zastosowanie: ściany elewacji zewnętrznych.

2.5. Płytka elewacyjna klinkierowa Alfa (producent LHL Klinkier) gatunek I, przeznaczona jako okładzina ścian ze-
wnętrznych i wewnętrznych. zgodnie z normą PN-EN 14411:2016-09, lub równoważna dostosowana kolorystycz-
nie do istniejących okładzin klinkierowych na budynku Szpitala

a) wymiary 250mm x 10mm x 65mm
b) odchyłki wymiarów wg  ISO 10 545-2
• długość  +/- 1,5%
• szerokość  +/- 1,5%
• grubość  +/- 10,0%
• krzywizna boków   +/- 1,0%
• odchylenie od kąta prostego                  +/- 1,0%
• płaskość powierzchni   +/- 1,5%

c) jakość powierzchni wg ISO 10 545-2: 95% płytek bez wad powierzchni
d) nasiąkliwość wodna                              poniżej 4%
e) wytrzymałość na zginanie wg ISO 10 545-4: min. 13[N/mm2]
f) siła łamiąca wg  ISO 10 545-4: ≥ 800 N
g) odporność na ścieranie  ISO 10 545-6: max 541 [mm2]
h) mrozoodporność wg  ISO 10 545-12: min. 100 cykli
i) reakcja na ogień – klasa A1

2.6. Wysokoelastyczny klej mrozoodporny do ceramicznych płytek elewacyjnych
2.7. Zaprawa do spoinowania  ceramicznych płytek elewacyjnych

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowe-

- 18 -



go, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesię-
cy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
d) W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpie-
czających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuż-
szym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiąza-
nia i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania nie  należy  wypełniać  zaprawą spoin  przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szare-
go mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
a) Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych na-
leży wykonać według pasów i listew kierunkowych. W tynku kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty
na gładko. Rodzaj obrzutki powinien być dostosowany do rodzaju podłoża. Marka zaprawy użytej na narzut po-
winna być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę.
b) Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych  lub z betonów komórkowych należy wy-
konywać z zaprawy cementowej 1:1. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4mm.
c) Narzut powinien być wykonywany po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane zaprawy cemen-
towo-wapienne 1:0,3:4 (cement, wapno, piasek). Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm. 
d) Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin elewacyjnych  z płytek klinkierowych
5.4.1. Klejenie płytek.

a) Płytki kleić bezpośrednio do odpowiednio zagruntowanej i zazbrojonej warstwy pokrywającej ocieplenie ze styro-
pianu
b) W trakcie klejenia płytek należy mieszać płytki z kilku palet/opakowań w celu uzyskania równomiernego rozłoże-
nia kolorów na elewacji.
c) Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą
wodą przy użyciu wilgotnej gąbki, aby nie dopuścić do ich zaschnięcia
d) Nie powinno się wykonywać prac glazurniczych w czasie deszczu i mrozu
e) Po przyklejeniu płytek elewacja powinna być zabezpieczona przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem swo-
bodnie zwisającym welonem z folii umożliwiającym przepływ powietrza.

5.4.2. Wykonanie spoin
a) Zaprawa do spoinowania płytek musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi
b) Zaprawy do spoinowania nie powinno się rozcierać na powierzchni płytek – może to spowodować trudne do usunię-
cia zabrudzenia
c) Spoiny należy wykonywać do lica płytki lub ją wyokrąglić. Nie poleca się wykonywania spoin cofniętych
d) Spoinowanie płytek należy wykonać od góry do dołu elewacji. Najpierw wykonuje się spoiny poziome, później pio-
nowe.

5.4.3. Czyszczenie elewacji
a) Wszelkiego rodzaju zabrudzenia powstałe w czasie klejenia lub spoinowania natychmiast usuwać metodą na sucho
– nie wolno dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej płytki
b) Nadmiar kleju wyciśnięty spod płytki w przestrzenie pomiędzy płytkami należy usunąć tak, aby stworzyć miejsce
na wypełnienie zaprawą do spoinowania
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Kryteria oceny jakości i odbioru.

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia 
• sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie dokładności spoin

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przezna-
czonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obej-
mować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsy-
stencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2016-12 i PN-EN 998-2:2016-12. Wyniki badań materiałów i 
zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru.
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Badania tynków zwykłych powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynków,
• wyglądu powierzchni tynków,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

6.5. Materiały ceramiczne
Kryteria oceny jakości

• sprawdzenie zgodności klasy płytek ceramicznych z zamówieniem,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
− wymiarów i kształtu płytek
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia 
• sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie równości powierzchni płytek, narożniki i krawędzie,
• sprawdzenie dokładności spoin 
Istotne jest bieżące kontrolowanie sposobu wykańczania powierzchni płytek przy wystającym uzbrojeniu sanitarnym
i budowlanym.

6.6. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową. Powierzchnię robót tynkarskich i okładzinowych oblicza się w me-
trach kwadratowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z doku-
mentacją techniczną.
b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
− poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między prze -
grodami pionowymi (ściany, belki itp.).

d) Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

8.3. Odbiór okładzin ceramicznych
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową i ST
b) rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów
c) przygotowanie podłoża
d) należyte przyleganie płytek do podłoża
e) prawidłowość przebiegu spoin
f) prawidłowość ukształtowania powierzchni
g) wizualna szerokość styków z elementami wyposażenia i prawidłowość ich wykonania

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zawartą Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
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PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrz-
nego i wewnętrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie
według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2015-06  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
PN-EN 459-3:2015-06  Wapno budowlane -- Część 3: Ocena zgodności
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie,  przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych --
Część 1: Tynki zewnętrzne
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe -- Tynki zwykłe -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane -- Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań --
Część 1: Tynki wewnętrzne
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2016-09     Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości
właściwości użytkowych i znakowanie
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne --  Oznaczanie  odporności  na uderzenie  metodą pomiaru
współczynnika odbicia
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności wodnej
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek
szkliwionych
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości

właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań
PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne
mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfi-
kacja i znakowanie
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na
bazie żywic reaktywnych
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ści-
skanie
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 4: Oznaczanie skurczu
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 5: Oznaczanie absorpcji wody
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

B.08.00.  ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji 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
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następujących robót malarskich: malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.

a) Farby akrylowe do malowania powierzchni ściennych
(1) Wymagania dla farb:

• lepkość umowna: min. 60
• gęstość: max. 1,6 g/cm3

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
• roztarcie pigmentów: max. 90 m
• czas schnięcia powłoki  w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wy-
schnięcia - max. 2 godz.

(2) Wymagania dla powłok:
• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
• grubość - 100-120 μm
• przyczepność do podłoża - 1 stopień,
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od pod-
łoża,
• twardość względna - min. 0,1,
• odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia
powłoki
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie po-
włoki.

b) Farby silikonowe
• odporność na oddziaływanie alg i grzybów
• wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej
• wysoka odporność na działanie wody
• wysoka odporność na zabrudzenia
• zachowanie struktury podłoża

2.2. Środki gruntujące:
a)  przy malowaniu farbami akrylowymi:

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo do-
puszczenia nowego rodzaju farby akrylowej nie podaje inaczej,

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malar-
skiej.

b) przy malowaniu farbami silikonowymi gruntować w w zależności od podłoża 
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogo-
wym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
• usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podłoży
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków za-
prawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacie-
ków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapien-
ną.
5.3. Gruntowanie.
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• Przy malowaniu farbą akrylową należy wykonywać gruntowanie powierzchni.
• Przy malowaniu farbami silikonowymi gruntowanie wykonać w zależności od podłoża.
5.4. Wykonywania powłok malarskich

5.4.1. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinny występować przeciągi, a temperatura
otoczenia nie powinna być niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C.Wilgotność powierzchni tynkowanych 
przeznaczonych do malowania nie powinna być większa niż 4%.Kolejne warstwy farby można nanosić po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

5.4.2. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki
powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i 
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie wsiąkliwości,
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
• sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsią-
kliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciem-
niejsza plama zwilżonej  powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej niż po 7 
dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 
z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową a obejmuje powierzchnie zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporząd-
kowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pań-
stwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpo-
wiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub gru-
dek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, wi-
docznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
• Sprawdzenie  odporności  powłoki na wycieranie  polegające  na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
• Niedopuszczalne są jakiekolwiek zabrudzenia innych elementów wnętrza.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zawartą Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-C-81502:1962 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-B-10280            Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi.
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i be-
ton -- Część 1: Klasyfikacja

B.09.00.  ŚLUSARKA ALUMINIOWA

 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
ramach realizacji systemowej ślusarki aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
 1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
 1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. związanych z wykona-
niem ślusarki aluminiowej. Zakres obejmuje wykonanie przewidywanych robót:

• drzwi aluminiowe zewnętrzne rozwierane
• automatycznie rozwierane drzwi aluminiowe 
• automatycznie rozsuwane drzwi aluminiowe
• aluminiowe ściany osłonowe słupowo-ryglowe

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami Inspektora.
Przed przystąpieniem do produkcji elementów ślusarki sprawdzić wymiary zabudowywanych otworów na budowie i
ich zgodność z dokumentacją projektową.
 2. MATERIAŁY.
 2.1. Ślusarka aluminiowa
 a) Profile - Aluprof lub równoważne o parametrach określonych w dokumentacji
 b) Okucia – zamki uzgodnić z Inwestorem
 c) Szklenie – w ścianach zewnętrznych – zestaw szklany wg danych dostawcy, min wymagania w OT oraz na rysun -
kach  projektowych; w ścianach wewnętrznych - jednowarstwowe szkło hartowane bezpieczne, gr. 6 mm, 
 d) Charakterystyka profili

• stop aluminium AlMgSi0,5 F22 skład chemiczny zgodny z norma DIN1725 gęstość 2700 [kg/m3]
• współczynnik rozszerzalności liniowej # = 23.5x10-6 [1/K]
• moduł sprężystości wzdłużnej Younga E = 70000 [Mpa]
• współczynnik Poisson`a #=0,3
• wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 215 [Mpa]
• umowna granica plastyczności R0,2 min = 160 [Mpa]
• tolerancja wykonania DIN17615
• własności mechaniczne DIN1748

 e) Charakterystyka wzmocnień stalowych
• stal St3S
• gęstość  7800 [kg/m3]
• współczynnik rozszerzalności liniowej # = 16x10-6 [1/K]
• moduł sprężystości wzdłużnej Younga E = 2,1x105 [Mpa]
• współczynnik Poisson`a # = 0,3
• wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 380-450 [Mpa]
• umowna granica plastyczności R0,2 min = 235 [Mpa]

 f) Przekładki termiczne (izolatory)
Przekładki termiczne w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 o
bardzo dużej wytrzymałości oraz rozszerzalności cieplnej zbliżonej do aluminium, co zapobiega rozrywaniu złącz na
granicy poliamid-aluminium przy dużych zmianach temperatur na elewacji budynków. Izolatory, przez które zespalane
są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany ze słupami i ryglami, wykonane z tworzywa sztucznego
HPVC o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych zgodnie z norma DIN 16941.
 g) Szkło
Elementy aluminiowe stosowane na zewnątrz szklone są szybami zespolonymi spełniającymi wymagania  warunków
technicznych w zakresie ochrony cieplnej budynków i normy PN-B-02151-2:2018-01 w zakresie ochrony przeciwdź-
więkowej pomieszczeń. Wymagania dla szyb zespolonych zawarte są w normie PN-EN 1279-5:2006.
 h) Inne materiały
Uszczelki przyszybowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2. Połą-
czenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią lub stosuje gotowe narożniki gumowe.
 3. SPRZĘT
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Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania Robót należy do Wykonawcy.
 4. TRANSPORT
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Naroża i
wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
 5. WYKONANIE ROBÓT.
 5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki aluminiowej powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty tynkowe i malarskie.
 5.2. Zasady wykonania robót
Konstrukcje ślusarki aluminiowej należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków
warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Projekt sporządzi Wykonawca i przedłoży
go Inżynierowi  we właściwym czasie (określonym w harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe
rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia
betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wymiary z
natury przed rozpoczęciem montażu. Projekt zastosowanego systemu powinien uwzględnić wymagania niniejszej spe-
cyfikacji:
 5.3. Elementy ślusarki aluminiowej
Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki aluminiowej muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym zabez-
pieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).
 5.4. Środki mocujące
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać aktual-
nym przepisom Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania
należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością
przeniesione przez środki mocujące.
 5.5. Statyka konstrukcji
Konstrukcje elewacji aluminiowo-szklanej, konstrukcje drzwi wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w spo-
sób pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolo-
nych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. Wymienione wy-
żej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstruk-
cyjne należy sprawdzić statycznie. Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji:

• 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, 
• max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia

 5.6. Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Na wysoko-
ści 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu tłumu”. W oparciu o te wartości
Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inży-
niera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi syste-
mu. Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną pewno-
ścią przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły powstające na sku-
tek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. Prawidłowe wykonanie wszystkich połączeń należy
udokumentować. Jako środek klejący należy zastosować klej dwuskładnikowy przygotowywany na zimno. Połączenia
muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym. Wszystkie ele-
menty łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowo-
dowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające.
 5.7. Fizyka budowli
 a) Izolacje cieplne
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykazane w pro-
jekcie wykonawczym materiały i grubości warstw izolacji względnie wykazane tam i wymagane materiały budowlane
zostały przyjęte przez projektanta i winny być przez Wykonawcę sprawdzone. Elementy konstrukcji należy tak zapro-
jektować, aby na ich wewnętrznych powierzchniach nie występowało szkodliwe roszenie. Dlatego też należy dla wy-
mienionych elementów konstrukcyjnych dobierać przekroje oddzielane termicznie.  Sprawdzenie i obliczenie współ-
czynników przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią skła-
dową świadczeń Wykonawcy. Tworzenie się rosy na powierzchniach kształtowników od strony pomieszczeń musi być
wykluczone. Na tej zasadzie należy zaprojektować strefy izolacji z ich wyposażeniem. Do materiałów izolacyjnych w
miejscach styku z betonem nie może być dostępu powietrza z pomieszczeń i z zewnątrz. Należy przewidzieć stosowny
ekran paroszczelny. Bardzo starannie należy, przez zastosowanie odpowiednich środków, zadbać o to, aby przez otwar-
te szczeliny względnie wycięcia i połączenia na zakład nie nastąpiła infiltracja zimnego powietrza. Należy zapewnić na-
stępujące wartości współczynnika U odpowiednio dla :

• zestawów szklanych zewnętrznych – zgodnie z Projektem Architektury
• całej konstrukcji elementów słupowo-ryglowej ściany osłonowej -  bez wymagań
• całej konstrukcji drzwi rozwieranych zewnętrznych – wejściowych U ≤ 1,5 W / m2xK

Szczelność: Do dobrej szczelności konstrukcji przywiązuje się szczególną wagę ze względów izolacyjności cieplnej i
akustycznej. Realizacja wymogu uszczelnienia od wiatru niekoniecznie zapewnia także uszczelnienia od podciąganej
wody. Dlatego też wskazany jest szczególnie staranny montaż.
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 b) Izolacje akustyczne
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Należy przewidzieć
konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu dźwięków po ich długości.
 5.8. Ochrona odgromowa
W przeznaczonych do wykonania robotach należy przestrzegać przepisów polskich i uwzględnić odpowiednie zaciski
przyłączeniowe do połączenia z projektowaną lub istniejącą już siecią uziemienia. Konstrukcje aluminiowe należy za-
projektować jako konstrukcje o ciągłej przewodności.
 5.9. Prace spawalnicze
Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przy
pracach spawalniczych gaśnica powinna znajdować się w widocznym miejscu (w bezpośrednim pobliżu). Należy chro-
nić graniczące branże i zabezpieczyć je przed przenoszeniem się iskier i pożarem. Zleceniobiorca musi potwierdzić ist -
nienie zabezpieczenia przeciw szkodom pożarowym.
 5.10. Wykonanie zewnętrznych  osłonowych ścian słupowo – ryglowych.
Sposób wykonania poszczególnych elementów

• konstrukcja na profilach ściany osłonowej mocowanych do konstrukcji żelbetowej
• zewnętrzny klips maskujący licujący pionowy do uzgodnienia z architektem
• wszystkie obróbki wykonać zgodnie z zaleceniami systemodawcy,
• aprobata techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ścian oraz Certyfikat Zgodności ITB.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Badania w czasie wykonywania robót
 a) Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączo-
nych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elemen-
tów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy pro-
ducent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być za-
łączone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowa-
nych rozwiązań.
 b) Przygotowanie do prac montażowych
Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji montażowej producenta).
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). Sprawdzenie wyposażenia ekipy
montażowej w wymagane środki BHP. Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe pro-
file konstrukcyjne, elementy złączne, elementy wypełniające). Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów skła-
dowych na podstawie dokumentacji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające).
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej.
 c) Prace montażowe
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować:

• sprawdzenie położenia elementów kotwiących,
• sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja,
• sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami nieprzejrzystymi,
• sprawdzenie montażu uszczelek (montaż  narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew szklenia,
• sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin wewnętrznych,
• sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem,
• sprawdzenie wykończenia połączeń naroży, połączeń w poziomie cokołu budynku i w poziomie attyki,

 d) Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
• dokładność wyznaczenia miejsc kotwienia konstrukcji do konstrukcji budynku (stropu, ściany),
• dokładność montażu profili szkieletu
• szczelność wbudowanego elementu na przenikanie powietrza i wód opadowych,
• zachowanie właściwości funkcjonalnych okien i drzwi zamontowanych w ścianach
• wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją
techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

 7. OBMIAR ROBÓT
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie z zawartą Umową.

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
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• rodzaj zastosowanych materiałów,
• zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

 8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą Umową.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy. Warunki techniczne kontroli dostaw
PN-EN 485-2:1998 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Własności mechaniczne
PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe - tolerancje wymiarowe
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Własności mechanicz-
ne
PN-EN 12020-2 Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i 
EN AW-6063 -- Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych ozna-
czeń tolerancji
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową
PN-EN ISO 2409:1999 Odporność powłoki na odrywanie
PN-ISO 7253:2000 Odporność powłoki na działanie mgły solnej
PN-EN ISO 2812-1:2001 Odporność powłoki na działanie cieczy
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych
PN-EN 12373-7:2004 Aluminium i stopy aluminium -- Utlenianie anodowe -- Część 7: Ocena jakości uszczelnienia 
anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwas fosforowy/kwas chro-
mowy, po uprzedniej obróbce w kwasie
PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję
PN-EN 572-4:2009 Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- 
Część 4: Szkło płaskie ciągnione
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności wyrobu z 
normą
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.
PN-B-10085:1988 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i 
badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły 
uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki

B.10.00.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
niżej wymienionych robót związanych z budową podjazdu i chodników:
• wykonanie podbudowy zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
• wykonanie obrzeży betonowych
• wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ściany wiaty
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1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej.

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

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. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Rodzaje materiałów

• kostka betonowa KOŚĆ w kolorach istniejących nawierzchni
• żwir - otoczaki, opaska przy budynku
• cement klasy 32,5
• kruszywa: żwir, piasek
• obrzeża betonowego wym. 8x30 cm

2.2. Wymagania.
Wygląd zewnętrzny kostki betonowej.
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 po-
winny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości               ± 3 mm,
na szerokości ± 3 mm,
na grubości ± 5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

 

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206+A1:2016-12, %, nie więcej niż 5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-EN 206+A1:2016-12:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych, %, nie więcej niż

brak

5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, nie więcej niż 4

3. SPRZĘT.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT.
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształ-
ceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowe-
go.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.
5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

a) Nawierzchnia jezdna
Odtworzyć obecne wyprofilowanie nawierzchni jezdnych.
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i
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równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio za-
mocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aproba-
ty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

• Podbudowa
Na podbudowę stosować materiał z kruszywa łamanego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13043:2004

• Podsypka
Na podsypkę należy stosować miał kamienny gr. 3-5 cm wg PN-EN 13043:2004. Podsypka powinna być zwil-
żona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

• Układanie nawierzchni jezdnej z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy uży-
ciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania.
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podłoża
b) materiał użyty na podkład
c) grubość i równomierność warstw podkładu
d) sposób i jakość zagęszczenia
e) jakość dostarczonych prefabrykatów
f) sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w

miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni
g) sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakte-

rystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach za-
łamania niwelety nie mogą przekraczać +/-2cm

h) sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 5 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą +/-0,3%.

i) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - dopuszczalne odchylenia:
• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie bada-

nej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru zgodnie z zawartą umową

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z zawartą Umową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 206+A1:2016-12  Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie czasu wiązania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesie-
wania
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody za-
robowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotni-
skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

UWAGA KOŃCOWA:
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych robót budowla-

no - instalacyjnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem, a także prze-
prowadzić wizję lokalną obiektu i terenu w którym prowadzone będą roboty budowlane.
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