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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 00
„WYMAGANIA OGÓLNE”

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  00  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  które  zostaną  wykonane  w
ramach  zadania  „WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY
BABORÓW”,  tj.  budowa  budynku  administracyjno-gospodarczego,  wieży
obserwacyjnej,  pomostu,  bocianiego  gniazda  wraz  ze  zjazdem  publicznym,
miejscami postojowymi oraz ze zmianą zagospodarowania terenu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania
branżowych specyfikacji technicznych (ST 01)dla konkretnych robót budowlanych),
stosowanych  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  zgodnie  z
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla  robót  objętych  branżowymi  specyfikacjami  technicznymi.  Wymagania  ogólne
należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami branżowymi:
ST 01 – „Roboty ziemne”
ST 02 – „Roboty związane  z rekultywacją  stawu”
ST 03 – „Roboty ogólnobudowlane”
ST 04 – „Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia”
ST 05 – „Wycinka drzew, krzaków, odrostów oraz cięcia pielęgnacyjne drzew”
ST 06 – „Roboty instalacji elektrycznych”
ST 07 – „Roboty instalacji sanitarnych”
ST 08 – „Roboty drogowe”

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały
ujęte w:
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 03

207 2016 z późniejszymi zmianami)
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.

881)

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie
Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu  a  także
odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.
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Budowla –  każdy   obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  urządzeniem
małej  architektury.
Dokumentacja  budowy –  projekt  budowlany  ,  dziennik    budowy,  protokoły
odbiorów  częściowych  i  końcowych,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik  budowy –  dokument  urzędowy  służący  do  zapisu  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywanych
robót, wydawany i opieczętowany przez właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora
(Zamawiającego)  do  nadzoru  nad budową  i  do  występowania  w jego imieniu  w
sprawach  związanych  z  realizacją  umowy,  mająca  uprawnienia  budowlane  w
specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.
Kierownik budowy – osoba posiadająca upoważnienie Wykonawcy do kierowania
budową i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy,
mająca uprawnienia budowlane w specjalności  zgodnej z rodzajem  wykonywanych
robót.
Kierownik  robót –  osoba  wyznaczona  przez  kierownika  budowy  do  kierowania
robotami  branżowymi,  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Obiekt budowlany – za obiekt budowlany uważa się:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami,
- obiekt małej architektury.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu
budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i
Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.
Właściwy organ –  organ  administracji  architektoniczno  -  budowlanej  i  nadzoru
budowlanego.
Wykonawca –  strona  umowy  odpowiedzialna  za  realizację  budowy  zgodnie  z
dokumentacją  budowlano  –  wykonawczą,  sztuką  budowlaną,  odpowiednimi
normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru  oraz
innych osób uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrób budowlany –  rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia,
przeznaczona  do  obrotu,  wytworzona  w  celu  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzona  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zastaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
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całość użytkową i mająca wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których
mowa w ustawie Prawo Budowlane. 
Zamawiający  (Inwestor)  –  strona  umowy  zlecająca  roboty,  do  której  należy
zorganizowanie  procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz
wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  inspektora
nadzoru.

1.5.1 Wymagania w zakresie przekazania terenu budowy

Zamawiający   w  formie   protokołu  przekaże  Wykonawcy  w terminie określonym
w umowie teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno – prawne, usytuowanie
reperów  wysokościowych,  dziennik  budowy  oraz  jeden  komplet  dokumentacji
budowlanej wraz ze specyfikacją techniczną.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy
od  dnia  spisania  protokołu  przekazania  do  dnia  zakończenia  budowy  (spisania
protokołu odbioru końcowego). 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń
znajdujących się  na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia
odbioru końcowego.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające jak  ogrodzenie,  oznakowanie,  wymagane  zabezpieczenie  b.h.p.
robót, oświetlenie oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że wliczony jest w cenę umowną.

1.5.3 Wymagania w zakresie ochrony mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  mienia  publicznego  i
prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie
roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem  Ubezpieczeniowym  podejmie  natychmiastowe  działania  w  celu
rozstrzygnięcia  roszczenia i  będzie na bieżąco informował  Inspektora nadzoru  o
postępach w sprawie i szczegółach osiągniętego porozumienia.
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1.5.4 Wymagania w zakresie zaplecza budowy

Wykonawca  zorganizuje  w  obrębie  przekazanego  placu  budowy  lub  w  innym
miejscu  uzgodnionym  z  Inspektorem  nadzoru  zaplecze  dla  potrzeb  budowy.
Wielkość i wyposażenie zaplecza w urządzenia i sprzęt Wykonawca dostosuje do
swoich potrzeb w oparciu o obowiązujące normatywy i przepisy. Po zakończeniu
budowy wykonawca  zlikwiduje  zaplecze  tymczasowe  i  przywróci  teren do stanu
poprzedniego.  Koszt wykonania zaplecza dla potrzeb placu budowy nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę umowną.

1.5.5 Wymagania w zakresie organizacji robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram
robót, który w czasie trwania budowy należy ściśle przestrzegać. Na ewentualne
przesunięcia  terminów realizacji  poszczególnych  odcinków robót  należy  uzyskać
akceptację  Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni awaryjny dojazd do posesji  w obrębie wykonywanych robót
dla samochodów straży pożarnej, policji, karetki pogotowia oraz samochodów służb
technicznych oraz wykona bezpieczne dojście do  posesji.
Wykonawca prowadzić będzie roboty odcinkami tak, by zminimalizować uciążliwości
dla mieszkańców z powodu prowadzenia robót.

1.5.6 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i specyfikacji technicznej

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji
projektowej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne
do  realizacji   przedmiotu  umowy  oraz  jeden  komplet  specyfikacji  technicznych.
Dokumenty  te  stanowią  część umowy a wymagania  wyszczególnione w choćby
jednym z nich obowiązują tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  przekazanych
dokumentach,  a  po  ich  zauważeniu  winien  natychmiast  powiadomić  inspektora
nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunkach
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacja projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji  projektowej  i  ST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową i ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.7 Wymagania w zakresie Dziennika Budowy

Dziennik  budowy  zostanie  przekazany  przez  Zamawiającego  dla  Wykonawcy  z
chwilą przejęcia placu budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w
formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności
zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie
technicznej prawidłowości wykonania obiektu budowlanego. Wpisów w D.B. należy
dokonywać  w  sposób  trwały  i  czytelny  na  oryginałach  i  kopiach  stron,
zamieszczając  je  w  porządku  chronologicznym,  w  sposób  uniemożliwiający
dokonanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek
do  dokonanych  już  wpisów,  należy  niewłaściwy  tekst  skreślić  w  sposób
umożliwiający  jego  odczytanie  i  wprowadzić  właściwą  treść,  z  uzasadnieniem
wprowadzonej zmiany. Skreśleń i poprawek należy dokonywać w formie wpisu do
D.B.  Wpisywanie  na  odwrocie  ponumerowanych  stron  jest  zabronione.  Do
dokonywania wpisów w D.B. upoważnieni są:
-     inwestor,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- projektant,
- kierownik budowy,
- kierownik robót,
- osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do

kontroli  przestrzegania  przepisów  na  budowie  (w  ramach  dokonywanych
czynności kontrolnych)

Pod każdym wpisem w D.B. osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i
datą zapoznanie się z jego treścią. Zmiany kierownika budowy, kierownika robót,
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  projektanta,  dokonane  w  czasie
wykonywania robót budowlanych, należy odnotować w D.B.
Dziennik budowy należy chronić przed uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem.
Za właściwe prowadzenie D.B., jego stan oraz przechowywanie na terenie budowy
w  sposób  dostępny  dla  osób  upoważnionych,  odpowiedzialny  jest  kierownik
budowy.

1.5.8 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  dla  Inwestora  plan  „BIOZ”  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Do  obowiązków Wykonawcy  należy  zagwarantowanie,  aby  jego  pracownicy  nie
wykonywali  robót  w  warunkach  niebezpiecznych  lub  szkodliwych  dla  zdrowia.
Wykonawca zapewni dla pracowników zatrudnionych na budowie właściwe warunki
socjalne, odpowiednią odzież ochronną i roboczą jak również sprawny technicznie
sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót.
Wykonawca  dopilnuje,  aby  wszyscy  jego  pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,
posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy a
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obsługujący  sprzęt  budowlany  odpowiednie  uprawnienia.  Dokumenty  te
Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora.
Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9 Wymagania w zakresie p. poż.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony p. poż. W tym celu wyposaży
zaplecze  budowy,  pojazdy,  maszyny  i  urządzenia  w  odpowiedni  sprzęt  p.  poż.
Zapewni składowanie na terenie budowy materiałów łatwopalnych w sposób zgodny
z  obowiązującymi  przepisami  i  zabezpieczy   przed   dostępem   osób
nieupoważnionych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane  pożarem  wywołanym  na  skutek  realizacji  robót  albo  przez
pracowników Wykonawcy.

1.5.10  Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót
budowlanych wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

1.5.11 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia na i  z  terenu budowy.  Uzyska on
wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz  co do przewozu nietypowych  wagowo
ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  informował
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  uszkodzeń  powstałych  na  skutek
transportu ładunków pojazdami powodującymi nadmierne obciążenie osiowe.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy
administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z
prowadzonymi  robotami  i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.
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2 MATERIAŁY

Do zrealizowania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zastosuje  wyroby  budowlane,
przewidziane  w  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  oraz  w  branżowych
specyfikacjach technicznych, które:
– posiadają właściwości  użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w których mają  być zastosowane w sposób
trwały, spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016)

– zostały dopuszczone do obrotu zgodnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881)

– są wyprodukowane zgodnie z polskimi normami lub aprobatami technicznymi,
posiadają  certyfikat  zgodności  lub  dla  których  producent  wystawił  deklarację
zgodności. 

Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być
zastosowane  przy  realizacji  budowy.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Zastosowanie  materiałów  innych  niż  przewiduje  to  dokumentacja  budowlana
wymaga  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  W  razie  użycia  przez  Wykonawcę
materiałów  odmiennych  bez  wymaganej  zgody  Zamawiający  może  nakazać
rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub obniżyć wysokość należnego
wynagrodzenia.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  i  bezpieczne  składowanie
materiałów,  zgodne  z  zaleceniami  producenta,  tak  by  zabezpieczyć  je  przed
uszkodzeniem mechanicznym,  utratą  parametrów,  właściwości  i  jakości.  Sposób
ułożenia musi zapewnić bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

3.     SPRZĘT

Sprzęt  przeznaczony  do  wykonania  obiektu,  powinien  być  zgodny,  w  zakresie
rodzaju i  ilości,  z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi  w dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Zmiana rodzaju lub ilości  sprzętu wymaga
zgody  Inspektora  nadzoru.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja
techniczna  dopuszczają  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu,  Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptację przed
użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  nie  może  być  później  w  sposób  dowolny
zmieniany, bez akceptacji inspektora nadzoru. 

 Sprzęt znajdujący się na budowie,  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty,
musi  posiadać  świadectwa  stwierdzające  dopuszczenie  do  wykonywania
określonego rodzaju robót. Dokumenty takie kierownik budowy winien przedstawić
na  każde  żądanie  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie
technicznym  i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie
sprzętu,  maszyn,  narzędzi  i  urządzeń  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Inspektor
nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu,
niezgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  przepisami  b.h.p.,  ofertą,  dokumentacją  lub
specyfikacją techniczną.
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4.      TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń
mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów.
Ilość  środków  transportowych  musi  zapewnić  sprawne  prowadzenie  robót,  bez
zbędnych przerw i przestojów.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca  usunie  na  własny  koszt  wszystkie  uszkodzenia  nawierzchni  dróg
publicznych  spowodowane prowadzeniem robót  niezgodnie  z  warunkami  umowy
oraz warunkami wydanymi przez Zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu
drogowym.

5.     WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  w  sposób  jakościowo  dobry,
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną,
odpowiednimi  normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz   poleceniami  Inspektora
nadzoru  i  innych  osób  uprawnionych  do  kontroli  budowy.  Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych
w dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych kierownik
budowy  wspólnie  z  Inspektorem  nadzoru  uzgadniają  w  formie  protokołu
konieczności zakres tych prac podając uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca
może  przystąpić  do  wykonania  robót  dodatkowych  dopiero  po  podpisaniu  przez
Zamawiającego  protokołu  konieczności,  otrzymaniu  pisemnego  zlecenia  robót,
podpisaniu przez Inwestora i Wykonawcę stosownego aneksu lub nowej umowy na
przedmiotowy zakres robót. 
Przed przystąpieniem do robót  budowlanych  kierownik  budowy (kierownik  robót)
dostarczy  Inwestorowi  kserokopię  posiadanych  uprawnień  budowlanych  oraz
kserokopię  zaświadczenia  o  przynależności  do  okręgowej  izby  inżynierów  i
techników budownictwa.
Wykonawca  odpowiada  za  uzbrojenie  i  urządzenia  nadziemne  i  podziemne
znajdujące się w obrębie przekazanego placu budowy oraz uzyska od właścicieli
tego uzbrojenia i urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie uzbrojenia i urządzeń w trakcie
realizacji  budowy.  Wykonawca ma obowiązek powiadomić właściciela  uzbrojenia
lub  urządzeń  o  zamiarze  prowadzenia  robót  w  ich  pobliżu.  Koszty  nadzoru
właściciela  uzbrojenia  lub  urządzeń  nad  pracami  w  ich  pobliżu  pokrywa
Wykonawca.  W  razie  przypadkowego  uszkodzenia  uzbrojenia  lub  urządzeń
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru oraz właściciela uzbrojenia
o zdarzeniu. Koszt wszystkich robót naprawczych w przypadku udowodnionej winy
ponosi Wykonawca.
Polecenia  inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  budowy  będą  wykonywane
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
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6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  do akceptacji
Inspektorowi  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe   i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych zakresów robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
– wykaz osób wraz z ich uprawnieniami przeznaczonych do wykonywania kontroli

i  pomiarów lub wykaz jednostek (laboratoriów),  którym Wykonawca zamierza
zlecić przeprowadzenie kontroli i pomiarów,

– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi 

– sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów i wykonywania robót

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w ST i  polskich normach. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  powiadomi  Wykonawcę  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  niewłaściwej  kontroli  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli
Wykonawca  niezwłocznie  nie  usunie  zauważonych  nieprawidłowości,  Inspektor
nadzoru wstrzyma realizację robót lub dostaw materiałów do czasu aż zalecenia nie
zostaną wykonane.
Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty
tych  badań  obciążą  Wykonawcę  w  przypadku  stwierdzenia,  że  zastosowane
materiały  lub  roboty  są  niezgodne  z  wymogami  podanymi  w  dokumentacji
budowlano – wykonawczej  i  specyfikacji  technicznej.  W innym przypadku koszty
badań pokryje Zamawiający. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

6.3     Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują jakiegokolwiek  badania podanego w ST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań i pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. 

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, wg. stanu na
dzień jego przeprowadzenia Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że
wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacjach technicznych.  Ilość robót  podaje  się  w jednostkach ustalonych  w
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w
przedmiarze  robót  lub  specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  tych   robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  przez
Inspektora nadzoru z odpowiednią adnotacją.
Obmiaru  robót  zanikowych  należy  dokonać  w  czasie  ich  wykonywania  a  robót
ulegających zakryciu przed ich zakryciem.

7.2 Zasady określania ilości robót

Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji przedmiaru robót w sposób, w
jednostkach i z dokładnością podaną w opisie tej pozycji.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiar  robót  wykonanych  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do
celów miesięcznej płatności faktur przejściowych na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie określonym w umowie.
Obmiar przeprowadzony zostanie również  przed częściowym i końcowym odbiorem
robót a także w przypadku wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmianą
Wykonawcy robót.
Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów robót.  W razie
braku miejsca,  szkice  mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika  do
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książki obmiarów, którego wzór zostanie ustalony z Inspektorem nadzoru.

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.
Wykonawca  zapewni  ważność  świadectw  legalizacyjnych  dla  urządzeń  tego
wymagających.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania robót.

8.     ODBIÓR ROBÓT

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów robót:
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy robót,
- odbiór końcowy robót,
- odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.

8.1    Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich
robót  zanikowych  lub  ulegających  zakryciu.  O  ile  nie  dopełni  tego  obowiązku
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy
odkryć te roboty lub wykonać  przekopy, otwory lub przekucia kontrolne niezbędne
do  zbadania  wykonanych  robót,  a  następnie  przywrócić  całość  do  stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy.  
Kierownik budowy zgłasza wpisem do D.B gotowość do odbioru i powiadamia o tym
inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od
daty  wpisu  do  D.B.  i  powiadomienia,  dokonuje  odbioru  zezwalając  na  dalsze
prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości.  Dalsze prowadzenie
prac  możliwe  jest  dopiero  po  stwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  usterek  przez
inspektora nadzoru.
Odbiór robót zanikowych  i  ulegających zakryciu  polega na ocenie ilości,  jakości
oraz zgodności z dokumentacją budowlaną i specyfikacją techniczną wykonanych
robót,  które w dalszym procesie realizacji  budowy ulegną zakryciu.  Odbioru tych
robót należy dokonać  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.2     Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją 
budowlaną i specyfikacją techniczną wykonanych robót.
Kierownik budowy powiadomi Inspektora nadzoru i zgłosi zapisem w D.B. zakres
robót  do  odbioru  częściowego.  Inspektor  nadzoru  dokona  odbioru  tych  robót  w
terminie  do  7  dni  od  daty  zgłoszenia  i  powiadomienia.  Jeżeli  w  toku  czynności
odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady  i  usterki,  to  do  czasu  ich  usunięcia,
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i zapłaty za roboty.  
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8.3 Odbiór końcowy
Celem odbioru końcowego jest  finalna ocena w zakresie ilości,  jakości,  wartości
oraz zgodności z dokumentacją budowlaną i specyfikacją techniczną wykonanych
robót.
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy
zgłasza  a  Inspektor  nadzoru  potwierdza  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Na  tej
podstawie  Zamawiający  powiadamia  pisemnie  Wykonawcę  o  wyznaczonym
terminie  odbioru.  Komisja  odbiorowa,  w  skład  której  wchodzą  przedstawiciele
Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i kierownika budowy
dokonuje  oceny  przedłożonych  dokumentów  (protokoły  odbiorów  częściowych,
protokoły pomiarów i badań, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje
oceny wizualnej  wykonanych robót.  Wykonawca obowiązany jest  uczestniczyć  w
odbiorze, w przypadku jego nieobecności, nie wstrzymuje to czynności odbioru. W
takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i
uwag co do treści protokołu. 
Z  przeprowadzonych  czynności  sporządza  się  protokół,  który  winien  zawierać
ustalenia  poczynione  w  toku  odbioru  i  być  podpisany  przez  przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego. Każda strona otrzymuje egzemplarz protokołu.
Zauważone  w  czasie  odbioru  usterki,  wady  i  braki  (również  w  odniesieniu  do
kompletu  wymaganych  dokumentów)  zapisuje  się   w  treści   protokołu  odbioru.
Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty były
wykonane  pod  nadzorem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Może  natomiast
przedstawić  dokumenty,  że  wykonał  roboty  ściśle  z  pisemnym  poleceniem
Inspektora  nadzoru,  jeśli  w  swoim  czasie  zgłosił  zastrzeżenia  co  do  treści
odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje
polecenie.
Usterki,  wady  i  braki  stwierdzone  przy  odbiorze  Wykonawca  winien  usunąć  na
własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru, prosząc
o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu
usunięcia  usterek  czynności  odbioru  są  uznawane  za  zakończone,  co  stanowi
początek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek, wad i braków w
wyznaczonym terminie  powoduje usunięcie  ich  przez Zamawiającego na koszt  i
ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową
wykonanego obiektu budowlanego a powstałych z winy Wykonawcy, Zamawiający
może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego.
Jeżeli  wady  i  braki  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają  użytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Przed  upływem  terminu  gwarancji  Zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny
ostateczny,  pisemnie  powiadamiając  o  tym  Wykonawcę.  Polega  on  na  ocenie
wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia usterek i wad powstałych w okresie
gwarancji  i  rękojmi  na  skutek  wadliwego  wykonania  robót.  Z  przeprowadzonych
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego
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9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i zawierający
ceny jednostkowe za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu  w
oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych
(ofercie). 
Cena   jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.  Cena
jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót będzie obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
– wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,
– koszty  pośrednie  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenia  energii  i  wody,  budowa  dróg
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki na bhp, usługi
obce,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy,  ubezpieczenia  oraz  koszt
zarządu Wykonawcy,

– zysk kalkulacyjny  zawierający ewentualne ryzyko  Wykonawcy z tytułu  innych
wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie
gwarancyjnym,

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Cena  jednostkowa,
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym przedmiarze
robót   jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie robót objętych pozycją przedmiarową. 
W przypadku ryczałtu cena ryczałtowa nie podlega zmianie.

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne
Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  umowy  ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z

późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzaju  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01
„ROBOTY ZIEMNE”

CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

         budowlanych; roboty ziemne   

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów obiektowych i innych w gruntach I-V kategorii i 
ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

          Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy 
realizacji robót ziemnych i obejmują:

         - roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) 
związane z budową obiektów i uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji,

          roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) 
związane z makroniwelacją terenu,

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych, 
zagospodarowania terenu  i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie 
skalistych kategorii I do V i ich zasypanie.

1.4. Określenia podstawowe

          Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o 
ścianach pionowych.

          Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, 
którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.

          Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych 
wyznaczonych w osi wykopu.

          Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

          Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 
3 m.

          Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

          Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący 
się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

          Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie
pasa robót.

          Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem 
robót.

http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45110000-1.html
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          Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy.

          Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z 
wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania
robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.

          Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan 
zagęszczenia gruntu określona według wzoru:

           Is = d / ds

          gdzie:

           d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

          ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

          Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność 
gruntów niespoistych określona według wzoru:

           U = d60 / d10

           gdzie:

           d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

           d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

          Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji 
sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.

          Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
specyfikacji

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
          Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich 

pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz postępowania z 
materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 
Wymagania ogólne.

          Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są:

           grunt z wykopu,

           grunt z dokopu 

                      1. piasek średni

 2. piasek gruby 

 3. żwir

            cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

            materace i kosze gabionowe

            wykonanie z siatki stalowej zgrzewanej lub podwójnie skręconej 
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galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium,

wypełnienie otoczakami lub kamieniami łamanymi.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ.

3. SPRZĘT
          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 3.
3.1. Sprzęt do robót ziemnych.

                   Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien        
 wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

               do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,

           do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki,
urządzenia do hydromechanizacji, itp.,

             do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

             do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,

        do odwodnienia i  zabezpieczenia wykopu (pompy,  igłofiltry,  szalunki,
ścianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT
Wymagania  Ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  ST-00
Wymagania Ogólne punkt 4.
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować
następujące,  sprawne technicznie  i  zaakceptowane przez Inżyniera  środki
transportu:
samochód dostawczy, skrzyniowy,

          samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T,

          samochód ciężarowy, skrzyniowy,

          Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.
       Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków

transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

        Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania
przepisów  ruchu  drogowego  (kołowego,  szynowego,  wodnego)  tak  pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robót
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 
Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do 
zatwierdzenia Inżynierowi plan robót ziemnych.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji 
położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym 
Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie  
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu 
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których 
korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody 
wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń 
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym.

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o 
ścianach nachylonych lub pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być
umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach, 
po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być to wykopy przestrzenne 
z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę  
jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 
całym okresie prowadzenia robót.  Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m  
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów  
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym 
około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 
oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na 
wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu  Ławy powinny mieć 
wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi elementu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie 
przekraczającej co 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 
tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w
odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku 
deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na
miejsce zasypania.

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykop należy zasypać po  wykonaniu  obiektów i urządzeń towarzyszących 
rozpoczynając od równomiernego obsypania  z boków, z dokładnym ubiciem 
ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Wykop do 
poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm 
sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać 
mechanicznie.

Jednocześnie z zasypywaniem należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 
umocnienia.

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane 
natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone..  Nie wolno używać
zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od elementów w wykopie.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie 
spulchniony winien być przetransportowany do wskazanego miejsca 
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składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w miejscu 
wykopania do swojej pierwotnej głębokości.

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywować.

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając 
obowiązujące przepisy prawne, uzyska:

                  1. pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami 
ziemnymi lub skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z 
realizacją inwestycji,

            2. aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły 
ważność a były podstawą do wydania WziZT.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie 
należności z tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za 
składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu 
wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych 
do wykonania Robót. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla 
posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie 
powinien być niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości  
gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien 
zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek 
gruntu

5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i  
(lub) dreny. 

W zależności od głębokości wykopu; rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

           - powierzchniowa,

           - drenażu poziomego,

           - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

W gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną 
z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym 
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woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie  
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, 
skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody 
gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m
montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 
ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w 
zakresie zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie
ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie wykopów.

Warunki gruntowo-wodne opisane są w dokumentacji geotechnicznej (jeżeli 
została wykonana przez Zamawiającego), która zamieszczona jest w dziale 
Projekt (tom 5). Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków 
gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych 
(umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) 
niezbędnych do wykonania Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
           Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania 

Ogólne pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów 
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopów,

- sprawdzenie jakości umocnienia,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów,

- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zagęszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:

 Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na 
prostych i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.

 Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 



23

co 200 m oraz w punktach wątpliwych.

 Pomiar grubości podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm poniżej rur, zgodnie z  
dokumentacją techniczną),

 Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

 Pomiar grubości drenażu,

 Pomiar długości i średnicy sączków,

 Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej  
ułożonej warstwy,

 Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  
obudowy,  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt  
podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność,
nie został  podebrany,  jest  zgodny  z  określonymi  warunkami  w  
dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. 
W  przypadku  niezgodności  z. warunkami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania  według  PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w  
dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej  
zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu
należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  wierzchem  kanału,  
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie  
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

 Badania  nasypu  stałego  sprawdza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

                  6.3. Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny 
   zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech 
  wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 
   Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
  podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

7. OBMIAR ROBÓT

           Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla 
których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu 
obmiarowi. 
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8. ODBIÓR ROBÓT
         Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne

punkt 7.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
podlegają w szczególności:

 dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu,

 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych,

8.2. Próby Końcowe

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności:
 sprawdzenie dokumentacji  powykonawczej  w zakresie kompletności i  uzyskanych

wyników badań laboratoryjnych,

 sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych,

 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych.

9.  ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9.
Roboty  ziemne  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  uważa  się  je  za  wliczone  w  ceny
jednostkowe tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST
oraz :
 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów,
 zdjęcie warstwy urodzajnej
 wykonanie przekopów kontrolnych
 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie
 umocnienie wykopów,
 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego,
 oznakowanie  i zabezpieczenie  wykopów  (zapory,  pomosty,  kładki,  światła

ostrzegawcze, itp)
 montaż  i  demontaż  konstrukcji  podwieszeń  i  podparć  rurociągów,  zabezpieczenie

istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami,
 wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka

zielenią
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie

robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia,
 odspajanie gruntu,
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 przemieszczanie gruntu,
 załadunek i wyładunek gruntu,
 transport gruntu na składowiska i ze składowisk,
 usunięcie  z  terenu  budowy  i  zdeponowanie  na  składowisku  tymczasowym  gruntu

przewidzianego  do  późniejszego  wykorzystania  (np.  do  zasypania  wykopów,
wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów),

 usunięcie z Terenu Budowy  gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania
do  robót  oraz  zagospodarowanie  tego  gruntu  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  o
odpadach, wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi,,

 pozyskanie  i  dostawa  na  Teren  Budowy gruntu  z  dokopu do  wykonania  podsypek,
zasypów, nasypów  itp. jeżeli zgodnie z kontraktem robót ma być zastosowany grunt
inny niż rodzimy,

 profilowanie dna wykopu i skarp,
 wbudowanie i zagęszczanie gruntu,
 wymiany  przewarstwień  gruntów spoistych  organicznych  i  trudnozagęszczalnych  na

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji,
 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów,
 zabezpieczenia rzek i  kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem

wód,
 wykonania  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań i

sprawdzeń robót,
 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej

ręcznie i/lub mechanicznie, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach.
W  przypadku  dodatku  za  zasypanie  wykopów  gruntem  z  dokopu  (m3)  –  w  cenie
jednostkowej należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za wykonanie zasypki gruntem z
dokopu a ceną za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą w cenie wykonania sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej) z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne
PN-B-10736:1997 Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  Warunki  techniczne
wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis
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gruntów
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu
PN-91/B-06716 Kruszywa  mineralne.  Piaski  i  żwiry  filtracyjne.

Wymagania techniczne.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości

kruszyw.  Część  5:  Oznaczanie  zawartości  wody  przez
suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania  podstawowych  własności  kruszyw.  Metody
pobierania próbek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i
badania

10.2. Inne przepisy
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02
„ROBOTY ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ STAWU”

CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące   

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie remontu stawu. 
      Na przedmiot specyfikacji technicznej  składają się następujące części:

          prace wodno-melioracyjne i remont stawu: usunięcie namułów i oczyszczenie dna
stawu, zróżnicowania ukształtowania dna stawu oraz obsianie skarp trawą.
.

2. Rodzaj  robót  budowlanych:

 Roboty przygotowawcze 

-    koszenie trzciny 
-    porządkowanie terenu

 Roboty konserwacyjne 

 Prace  wodno-melioracyjne  i  rekultywacja  stawu:  usunięcie  namułów  i
oczyszczenie dna stawu, zróżnicowania ukształtowania dna stawu,

 Wykonanie pomostu
 Ustawienie barierki ochronnej  

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z    
punktu widzenia:

Organizacja robót budowlanych

 Należy  za  wszelką  cenę  uniknąć  zatrucia  stawu  ropopochodnymi  i  jeżeli  nie  jest
możliwe  wykonanie  tych  prac  ręcznie,  należy  użyć  sprzętu  mechanicznego
skontrolowanego  na  możliwość  wycieku  ropopochodnych  (smarów,  olejów,  paliwa).
Staw jest ekosystemem zamkniętym zatem wszelkie zanieczyszczenia jakie się dostaną
do niego, już tam pozostaną. 

         Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu robót w
miejscach charakterystycznych wskazanych przez inwestora

  Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i  potrzebne  
materiały   do wykonania przedmiotowego zadania  
Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim w trakcie wykonawstwa robót
Ochrona środowiska

   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie    
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

http://www.cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
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Warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca  we własnym zakresie i  na swój  koszt  zorganizuje i  utrzyma plac  pod
zaplecze budowy i składowisko materiałów 

4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

5. Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie
wcześniej  nie  zdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu
jednoznacznego  rozumienia  zapisów  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
          nie występują

6.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą jakości:
-  Wszystkie  materiały  techniczne  zastosowane przy  niniejszych   robotach  powinny

posiadać  atesty  lub  aprobaty  techniczne  stwierdzające  ich  przydatność  w
budownictwie zgodnie z wymogami PN 

-  Spełniać wymogi niniejszej Specyfikacji technicznej. 

7.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

8.  Wymagania dotyczące środków transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu,
które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na jakość wykonywanych  robót  wg
założeń  określonych w  Specyfikacji technicznej
środki transportu: 

 Samochód samowyładowczy min 400 KM,

 2 koparki w tym jedna o podwoziu gąsienicowym,

http://www.cpv.com.pl/kod,45100000-8.html
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9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
9.1.    Roboty konserwacyjne

Organizacja robót budowlanych
Celem umożliwienia odmulenia istniejących stawów należy dokonać osuszenie zbiornika. Po

osuszeniu dna należy przystąpić do odmulania stawów poprzez przemieszczenie namułów

przy  pomocy koparki  o  podwoziu  gąsienicowym. Po odsączeniu nastąpi  załadunek

koparkami i wywóz  wydobytego urobku poza obręb robót, przy pomocy samochodów

samowyładowczych, na wskazane przez Inwestora składowisko.

W  trakcie  prowadzenia  robót  zmechanizowanych  należy  dokonać  wyprofilowania

wszystkich skarp do nachylenia 1:1. W zakresie wszystkich skarp dokonać darniowania na

płask, do poziomu lustra wody oraz obsiewu nasionami traw pozostałych części skarp.

Po  zakończeniu  robót  ziemnych  związanych  z odmulaniem  należy  dokonać

mechanicznego wyprofilowania dna i  zwapnować powierzchnię przewidzianą do zalania

wodą. 

10.  Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami,  odbiorem  wyrobów  i  robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.
 Kontrola  polegała  będzie  na  sprawdzeniu  ilości  wykonanych  robót  zgodnie  z

przedmiarem  wskazanym  w  kosztorysie  ofertowym,  dokonując  obmiaru  robót  w
terenie.

 Natomiast sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na wizualnej ocenie i
zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną.  Wykonawca  będzie  dokumentował  pomiary  i
wyniki robót.

 Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na
wezwanie  przedstawiciela  inwestora  (inspektora)  okazać  stosowne  certyfikaty
zgodności lub aprobaty techniczne.

 Materiały  dostarczone  przez  Wykonawcę,  które  nie  odpowiadają  normom  i  nie
uzyskują akceptacji inwestora (inspektora) powinny być niezwłocznie usunięte z placu
budowy.

11.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
Przedmiar  robót  wraz  z  określeniem jednostek obmiarowych  został  określony w
zestawieniu robót z dokładnością do: m, m2, m3, 0,1ha,  szt,  godz.
Obmiar  wykonanych  robót  dokonuje  w  sposób  ciągły  kierownik  budowy,  a
potwierdza inwestor, (inspektor)  przy  zachowaniu warunków określonych w pkt. 5.

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:
Odbiór końcowy  robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia
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obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w dniu
określonym przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru
końcowego  robót  i  będzie  polegał  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi.

13. Opis sposobu rozliczenie: 
Rozliczenie  robót  nastąpi  po  dokonaniu  odbioru  robót  protokołem  końcowym,
zgodnie z zapisem umowy.

14.   Dokumenty odniesienia  -  Normy,  akty  prawne i  inne  dokumenty  i  ustalenia
techniczne:
2. Polska Norma Budowlana
3. PN-68/B-06050 Roboty budowlane –wymagania i  badania przy odbiorze

4. PN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne

5. PN-68/B-0605 Roboty ziemne  budowlane

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 2002 Nr 106 poz.
1126) z późniejszymi zmianami

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11
października 2001 r.)

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U z
2003r. nr 48 poz.401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03
„ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

CPV – 45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

CPV – 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania   
            dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych:

ST 03.01 Zbrojenie betonu
ST 03.02 Beton 
ST 03.03 Roboty murowe
ST 03.04 Roboty termoizolacyjne
ST 03.05 Konstrukcje drewniane
ST 03.06 Roboty pokrywcze
ST 03.07 Tynki i okładziny
ST 03.08 Posadzki
ST 03.09 Stolarka
ST 03.10 Roboty malarskie
ST 03.11 Roboty izolacyjne 
ST 03.12 Sufity podwieszane
ST 03.13 Balustrady 
ST 03.14 Prefabrykaty
ST 03.15 Konstrukcje stalowe

http://www.cpv.com.pl/grupa,45210000-2%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45212120-3.html
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

ST.03.01
1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  i
prefabrykowanych w ramach zadania:   „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE
GMINY BABORÓW”. 

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 zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00, Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II
i A-III.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2,1. Stal zbrojeniowa.
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali.
*  Własności  mechaniczne i  technologiczne dla walcówki  i  prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli
poniżej.

Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastyczn

a

Wytrzymało
ść na

rozciąganie

Wydłużeni
e trzpienia

Zginanie a -
średnica

mm MPa MPa % d - próbki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

*   W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe.
*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
*   Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
*   Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  nie-
metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej
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do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4)  Odbiór stali na budowie.
*  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-  znak wytwórcy,
-  średnicę nominalną,
-  gatunek stali,
-  numer wyrobu lub partii,
-  znak obróbki cieplnej.
*  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
*  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-   pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5)  Badanie stali na budowie.
*   Dostarczoną na budowę partię stali  do zbrojenia konstrukcji  z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-   nasuwają się wątpliwości  co do jej  właściwości  technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
-  stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

Stal  zbrojeniowa  do  zbrojenia  tunelów  powinna  spełniać  wymagania  IBDM
(Instytut Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie.

3.     Sprzęt.
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  można  wykonać  przy
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5.     Wykonanie robót.
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a)  Czystość powierzchni zbrojenia.
*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
*   Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
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b)  Przygotowanie zbrojenia.
*  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
*   Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
*   Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-
03264:2002
*  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
c)  Montaż zbrojenia.
*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
*  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych.
*  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie.

• Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.

6.     Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonaw-
cę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.     Odbiór robót.
Wszystkie  roboty  objęte  B.03.01.00  i  B.03.02.00  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:
8.1.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  –  wg.  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.
8.2.  Odbiór zbrojenia.
*  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inżyniera 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,  rozstawu strzemion,  wykonania  haków
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
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9.     Podstawa płatności.
Podstawę płatności  stanowi  cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie
materiału,  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  oraz  montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót.

10.   Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  BETON
ST.03.02

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót,  betoniarskich  w  ramach  zdania:   „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych  wg  normy  PN-B-30000:1990  o  następujących  markach:  marki  „25"  -  do
betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)  Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50,2  kg.  Na  workach  powinien  być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
*  oznaczenie
*  nazwa wytwórni i miejscowości
*  masa worka z cementem
*  data wysyłki
*  termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone
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we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.
*   Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-  sprawdzenie zawartości  grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
*  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach)
*  dla cementu luzem:
-  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
zewnętrznych ścianach).
*   Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
*   Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
*   Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-



38

B-0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji
0-2 mm.
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy.
-  B-30 dla wykonania konstrukcji.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, 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.
-  B-25 dla wykonania osłony izolacji
-  B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
-  B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.  B7.5 i  B10 z utrzymaniem wymagań i  badań tylko  w zakresie wytrzymałości
betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kruszona 0/40,
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm 3 wilgotność optymalna 8%
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.     Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4.     Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)  Środki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
*  Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2)  Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i  wbudowania  mieszanki  nie  powinien być  dłuższy niż:  90 minut  przy
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30°C
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5.     Wykonanie robót.
5.1.  Zalecenia ogólne.
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
*   Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1)  Dozowanie składników:
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
(2)  Mieszanie składników
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2
minuty.
(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
*   Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
*   Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,
zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
*   Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od
powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
*   Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem
należy stosować belki wibracyjne.
(4)  Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
*   Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę,  z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
*   Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
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wibratora.
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym.
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
*   Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
*   Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
(5)  Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu  należy sytuować  w miejscach uprzednio przewidzianych  i  uz-
godnionych z projektantem.
*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*   Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,
wznowienie  betonowania  nie  powinno  się  odbyć  później  niż  w ciągu  3  godzin  lub  po
całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6)  Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7)  Pobranie próbek i badanie.
*   Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i
okazywanie  Inżynierowi  ws2ystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i
stosowanych materiałów.
*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować
plan kontroli  jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie
kontroli  powinny być  uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i  niniejszymi
SST oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych
zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
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-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej
-  badanie betonu.
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)  Temperatura otoczenia
*  Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
*   W wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza się  betonowanie  w temperaturze  do  -5°C,
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni.
(2)  Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
*   Przy niskich  temperaturach otoczenia  ułożony beton powinien  być  chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
*   Przy przewidywaniu  spadku temperatury poniżej  0°C w okresie  twardnienia  betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4.  Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył  z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
*   Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
*   W czasie  dojrzewania  betonu elementy powinny być  chronione przed uderzenia".  i
drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od
zabetonowania.
*  Rozformowanie konstrukcji  może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63  r  -06251)  lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu
(1)  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
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*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*   rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
*   równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być
większe niż 2 mm,
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*    raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lek-;,
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6.  Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;-
dla nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie"
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6.     Kontrola jakości.
Kontrola  jakości  wykonania  betonów polega  na sprawdzeniu  zgodności  z  projektem i:
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.      Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -Im3 wykonanego podbetonu
8.      Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanika-
jących  wg  zasad  podanych  powyżej.  W  szczególności  tunel  dla  pieszych  podlega
próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9.      Podstawa płatności.
Płaci  się  za  roboty  wykonane  w  jednostkach  podanych  w  p.  7.  Cena  jednostkowa
obejmuje dla B.04.01.00:

-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-  oczyszczenie podłoża
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem
-   ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem
projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  zakotwień  i  marek,  zagęszczeniem  i
wyrównaniem powierzchni
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-  pielęgnację betonu
-  rozbiórką deskowania i rusztowań
-   oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza  granice
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym,
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie
podłoża,  przygotowanie,  ułożenie,  zagęszczenie  i  wyrównanie  betonu,  oczyszczenie
stanowiska pracy.

10.      Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996                     Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i

stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

ST.03.04

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty termoizolacyjne w ramach zadania: 
„WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
termoizolacyjnych a w szczególności:
B.06.00.01. Ocieplenie przegród
B.06.00.02. Izolacja posadzek
B.06.00.03. Ściany zewnętrzne.
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących 
czynności:
Izolacja cieplna następujących przegród:
a) Ściany przygruntowe.
b) Ściany kondygnacji nadziemnej
c) Posadzki
d) Strop
1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z
dokumentacją techniczną, Ogólną Specyfikacją  Techniczną, niniejszą specyfikacją  oraz
zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w
projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  budynku  oraz  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej.  Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  zachowania  na  budowie  przepisów
BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

2. MATERIAŁY.
Do  wykonania  robót  termoizolacyjnych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru
Robót  Budowlanych.  Dostarczone  na  budowę  materiały  powinny  spełniać  warunki
określone  w odpowiednich  normach a  w przypadku  ich  braku  powinny  mieć  aprobaty
techniczne  oraz  posiadać  certyfikaty  zgodności  bądź  dokumentację  zgodności  z  PN  i
aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
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2.1. Materiały do izolacji termicznych.
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Własności:
wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa
powierzchnia - gładka
wykończenie boków – pióro - wpust
współczynnik przewodności cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany
0,035 W/mK – obliczeniowy.
b) pakowanie
Płyty  układa się  w stosy o pojemności  0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna  być  wyższa  niż  1,2  m.  Opakowanie  winno  zawierać  informację  zawierającą
nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty  należy przewozić w opakowaniu  z zachowaniem przepisów BHP materiałów ruchu 
drogowego.
2.1.2. Styropian 
a) Wymagania:
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ ściany nadziemia ], EPS 034 [ ściany 
fundamentowe ]  
b) Pakowanie
Płyty  układa się  w stosy o pojemności  0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna  być  wyższa  niż  1,2  m.  Opakowanie  winno  zawierać  informację  zawierającą
nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 
materiałów ruchu drogowego.
2.1.3. Wełna mineralna.
a) Wymagania:
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych
obciążeń poza własnym ciężarem w postaci mat o grubości 20 cm
- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3
- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy
- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość
- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].
- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K
b) Pakowanie
Płyty  układa się  w stosy o pojemności  0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna  być  wyższa  niż  1,2  m.  Opakowanie  winno  zawierać  informację  zawierającą
nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie,
Płyty należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
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d) Transport
Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów 
BHP materiałów ruchu drogowego.
2. 3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 
Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na:
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności  z  danymi  producenta  oraz  przeprowadzić  oględziny  materiałów  W  razie
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy
je poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na
wyrobie,  umożliwiającego  w  okresie  składowania,  montażu  i  eksploatacji,  odczytanie
napisu zawierającego:

- nazwę lub znak producenta
- symbol materiału
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne
- oznakowanie sztywności obwodowej
- identyfikację serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań 
warunkami podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 
niniejszej Szczegółowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób 
zabezpieczenia wejść do budynku.
5.2. Ocieplenie przegród.
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem 
ocieplenia przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
Każda dostarczona partia  materiałów powinna  być  zaopatrzona w świadectwo  kontroli
producenta.
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres
gwarancyjny minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało
spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się
przed wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić
następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

– Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia,

–

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za

a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji

– roboty porządkowe
–

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

10.2. Normy
Poliestyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wełna mineralna wg.  PN-EN 13162



48

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE  DREWNIANE

ST.03.05

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  konstrukcji  drewnianych  w  ramach  zadania: „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”. .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.07.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
B.07.01.01. Wykonanie i montaż łat i kontrłat.
B.07.01.02. Deskowanie połaci
B.07.02.01. Ułożenie folii dachowej.
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  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla  robót  wymienionych  w pozycjach:  B.07.01.00,  B.07.01.01 i  B.07.01.02 stosuje  się
drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje  
poniższa tabela.

Oznaczenie
Klasy drewna

K27 K33
zginanie 27 33

rozciąganie wzdłuż
włókien

0,75 0,75

ściskanie wzdłuż
włókien

20 24

ściskanie w poprzek
włókien

7 7

ścinanie wzdłuż 3 3
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włókien
ścinanie w poprzek

włókien
1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Sęki  w  strefie
marginalnej

do ¼ ¼ do ½

Sęki  w  całym
przekroju

do ¼ ¼ do 1/3 

Skręt włókien do 7 % do 10%
Pęknięcia, pęcherze,

zakorki i zbitki:
- głębokie
- czołowe

1/3
1/1

½
1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca

do ¼ szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn                 30 mm – dla grubości do 38 mm
                                      10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków                       10 mm – dla szerokości do 75 mm
                                        5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość                 6 % szerokości
Krzywizna poprzeczna    4 % szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość  niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
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– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami,  owadami oraz  zabezpieczające przed działaniem
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1.  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu
utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna
być mniejsza od 20 cm.
2.3.2.  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia  materiału  dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi  uzyskać
akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami
szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
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– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
–  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i
przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. B.07.01.01. Łaty i Kontrłaty
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Wykonanie robót powinno odbywać się przy zachowaniu następujących zasad:
Kontrłaty o przekroju 25x50 mm przybijać gwoździami do powierzchni każdej krokwi, po 
uprzednim ułożeniu folii dachowej.
Przekrój łat nie powinien być mniejszy niż 38x60 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być 
przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 
2,5 razy większa niż grubość łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu.
Rozstaw łat powinien być ustalony po zakupie blachodachówki pod wybrany system. 
Rozstaw łat uzależniony jest od przyjętego w danym systemie modułu (przetłoczenia 
poprzecznego). Łata musi być bezpośrednio pod każdym modułem blachy.
5.2.2. B.07.02.01. Ułożenie folii dachowej.
Układanie folii  paroprzepuszczalnej  rozpoczyna  się  od  okapu,  równolegle napisami  do
góry. Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub
zszywek. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
gwoździami były zakryte taśmą uszczelniającą i znajdowały się pod kontrłatą.  Następny
pas membrany ułożyć z zachowaniem zakładu, który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla
zapewnienia  prawidłowego  montażu  membrany  i  jej  szczelności,  do  sklejania  należy
zastosować  taśmy  klejącej  będącej  w  ofercie  w  każdym  systemie  pokrycia.  Dla
zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej
np. Coropur do kontrłaty od strony, która będzie do membrany na krokwi. Przy elementach
wychodzących  ponad  połać  dachową  membranę  należy  naciąć  w  kształcie  trapezu  i
przybić brzegi do powierzchni elementu.
5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.
Elementy   należy  zamówić  w  wytwórni.  Do  montażu  użyć  tarcicy  nasyconej  tzn.  po
wykonaniu  impregnacji  preparatami  ochronnymi  przeciw owadom, grzybom,  działaniem
wilgoci a także ogniem. Całość malowana preparatem kryjącym (np. Altaxin) w kolorystyce
ustalonej z inwestorem. Montaż wykonać zgodnie z projektem. Należy zwrócić uwagę na
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prawidłowe zakotwienie konstrukcji  za pomocą specjalnych śrub. Belki stropowe należy
pokryć płytami OSB o gr. 18 mm o zwiększonej odporności na wilgoć. Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości płyt. Czoła płyt powinny stykać się
na belkach stropowych. Płyty należy układać na styk.
Powierzchnia płyt powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 – 
powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

ST.03.06

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi:   „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obróbki
blacharskie B.08.03.00 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 doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1.  Wymagania ogólne
2.2.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa  asfaltowa  na  tkaninie  technicznej  składa  się  z  tkaniny  asfaltem  PS40/175,  z
obustronną  powloką  asfaltową  PS-85  i  posypką  mineralną.  Wymagania  wg  PN-B-
27617/A1:1997
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport  - zgodnie z zaleceniami producenta
2.3.  Papa  termozgrzewalna  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa  i
podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93.
2.4.  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg
PN-B-24625:1998
2.5.  Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6.  Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

 Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8.  Dachówka blaszana.
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Gru-
bość powłoki  cynku  wynosi  min.  275 g/m2.  Cała  powierzchnia  płyt  zabezpieczona jest
obustronnie  powłoką  dekoracyjną  akrylową  lub  poliestrowo-silikonową.  Dopuszcza  się
posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny.
2.9.  Dachówka ceramiczną
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/AzI:1999.
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2.10. Łączniki,
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocyn-
kowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.     Wykonanie robót.
5 1. Izolacje papowe.
5.1.1.  W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na
pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2.   Połączenie pokrycia  papowego z murem kominowym lub innymi  wystającymi  z
dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie
wpływu odkształceń dachu na tynk,
5.1.3.  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap
smołowych  lepik  smołowy odpowiadający  wymaganiom norm państwowych.  Mieszanie
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4.  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
5.1.5.   Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.2.   Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne:
a)  równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b)  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d)  łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e)  laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na
krokwiach,
f)  rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
5.3.   Krycie dachówką ceramiczną.
a)  krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane
przy temperaturze powyżej +5°C,
b)   przed  przystąpieniem  do  układania  dachówek  powinny  być  wykonane  obróbki
blacharskie.
c)   dachówki  powinny być  ułożone prostopadle do okapu tak  aby sznur  przeciągnięty
wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widoczne go
brzegu  skrajnych  dachówek;  odległość  od  sznura  do  dolnego  brzegu  pozostałych  da-
chówek nie powinna być większa niż 1. cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m
i 30 mm na całej długości rzędu,
d)  zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przy-
wiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bez-
pośrednio do łat,
e)  pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.
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5.4.  Obróbki blacharskie
*  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
*  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
5.5.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
*  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arku-
sza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
*  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powin-
ny być lutowane na całej długości,
*  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od-
stępach nie większych niż 50 cm,
*  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
*  rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
*  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających dłu-
gości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
*  powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
*  rmy spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach
nie większych niż 3 m

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
a)   Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją pro-
jektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi
atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wysta-
wionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e)   Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).
f)   Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót B.08.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,

– dla robót B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
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zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
–

8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór podłoża.
*  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
*  sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za po-
mocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
8.2.  Odbiór robót pokrywczych.
*  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-  podłoża (deskowania i łat)
-  jakości zastosowanych materiałów,
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
*  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
-  dokumentacja techniczna,
-   dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy
*  sprawdzenie przybicia papy do deskowania
*   sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i
odrywanie paska papy szerokości  nie większej  niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
*  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych
i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde
100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
*  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
*  sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
*  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
*  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych.

9.     Podstawa płatności.
B.08.01.00 Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obróbki blacharskie.
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Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie,
-  zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie,
-  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.
–

10.   Przepisy związane.
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241                 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000              Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/A:1999   Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.
Badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKŁADZINY

ST.03.07

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zadania:  „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy 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 ma-
jące na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- B.09.01.00 Tynki wewnętrzne
- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
- B.09.01.02 Suche tynki
- B.09.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
- B.09.03.00 Tynki zewnętrzne
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  oraz wodę z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.   Piasek powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowe,  a  w
szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-   mieć frakcje  różnych wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierz-
chnich - średnioziarnisty
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
*  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześ-
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
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żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że tempe-
ratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC.
*   Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wy-
maganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4.  Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
-  gatunek I    80%
-  gatunek II 75%
2.5.  Wykładziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6.  Materiały do suchych tynków

2.6.1 Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2 Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.2. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta

3.     Sprzęt,
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.     Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.     Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)   Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie osiadania i  skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich  środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
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Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez
zmycie  10%  roztworem  szarego  mydlą  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych.
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i  gładzi.  Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  -  w  tynkach  nie  narażonych  na  za-
wilgocenie 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 ceramicznych.
*  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
*   Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić  nie  otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
*   Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*  Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwar-
stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3
mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement
owo-wapiennej marki 5 lub 3.
*   Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i
odcieni  barwy,  a  przed przystąpieniem do ich mocowania  -  moczone w ciągu 2  do 3
godzin w wodzie czystej.
*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej +5°C.
*  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5.  Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)  bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drew-
nianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę
aby  płyty  nie  spoczywały  bezpośrednio  na  podłodze  ale  powinny  być  podniesione  i
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10
mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-
szpachlować zaprawą gipsową.
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2.  Podłoże:
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*   wykonanie  podłoża,  jego  jakość  i  rodzaj  powinno  być  dostosowane  do  sposobu
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych.
*  odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od
poziomu ±10 mm/m
3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
*  przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna
wynosić więcej niż:
-  30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
-  40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
-  50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
-  80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
*  elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie
i  łączniki  w miejscach oznaczonych w projekcie.  Przy osadzaniu na pełną wylewkę  w
okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty.
*  przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy
od przekroju elementu kotwiącego.
*  elementy cokołów i  gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
*  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
*  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
•

6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
-  wymiarów i kształtu płytek
-  liczby szczerb i pęknięć,
-  odporności na uderzenia,
*   W przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez próbę doraźną należy  ją
poddać  badaniom  laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2.  Zaprawy.
W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3.  Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłasz-
czone.

7.     Obmiar robót.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.     Odbiór robót.
8.1.  Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
8.2.  Odbiór tynków.
8.2.1.   Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  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 laty kontrolnej 2 m.
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 ni  i  ogółem nie więcej  niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:
-   wykwity  w postaci  nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
-   trwale  ślady zacieków na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wsku tek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3.  Odbiór suchych tynków,
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.

9.     Podstawa płatności.
B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
-  przygotowanie podłoża,
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-  dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  moczenie płytek, docinanie płytek,
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań,
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-  zamurowanie przebić,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  reperacje tynków,

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.   Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i

wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja.  Pobieranie

próbek.
PN-EN 459-1:2003                   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003                   Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy

murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997                  Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99                   Płyty kartonowo-gipsowe
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
ST.03.08

1.    Wstęp.
1.l. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania:  „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA
TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy 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 posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z
oczyszczeniem i  zagruntowaniem podłoża  mlekiem wapienno-cementowym,  ułożeniem
zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.10.02.00 Posadzki właściwe.
B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem  podłoża  rzadką  zaprawą  cementową,  ułożeniem  zaprawy  cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.10.02.02  Posadzka  lastriko,  dwuwarstwowa,  grubości  35  mm,  jednobarwna  z
cokolikami,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  ułożeniem  dolnej  warstwy
grubości 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z
masy  lastriko  z  dwukrotnym  oszlifowaniem,  wykonaniem  szwów  dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.10.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
rozłożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.10.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.10.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w.  z oczyszczeniem i  przygotowaniem
podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i piytek, za-
pastowaniem i wyfroterowaniem.
B.10.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terako-
towych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i
ułożeniem na  zaprawie  oraz  wypełnieniem spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i  umyciem
powierzchni.
B.10.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wyso-
kościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.10.02.08. Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.
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B.10.02.09. Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.10.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym struk-
turę antypoślizgową
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 doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004)
Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej   normy przedmiotowe,  a  w
szczególności:
-  nie zawierać domieszek organicznych,
-   mieć frakcje  różnych wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
2.4.  Wyroby podłogowe PCW
** Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
-  grubość - 2 i 3 mm,
-  masa Im2- 5,5 kg,
-  twardość wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
-  odporność cieplna wg V'cata -49-59°C
-  zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80DC- max. 0,4%,
-  nasiąkliwość (po 24 godzinach) - 1,5%
-  ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
-  współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/m°C.
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków
myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych .
czynników. Należą do trudno palnych.
** Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW
-  szerokość                     1300 mm
-  długość                         10000 mm
-  grubość                        1,9 mm
-  masa Im2 wykładziny    3,5 kg
Wykładzina  rulonowa  niejednorodna,  wielowarstwowa.  Warstwę  wierzchnią  użytkową
stanowi  folia  PCW  o  grubości  0,5mm  barwiona  w  masie  z  wzorem  smugowym.
Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.
2.5.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk
lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175,
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Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włók-
nistych  wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów i  dodatków zwiększających  przyczep-
ność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-
maronowa,  kauczuk  syntetyczny  i  żywice  sztuczne)  Wymagania  dla  kitów asfaltowych
uszczelniających:
-  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
-  temperatura mięknięcia- nie normalizuje się
-  przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych
spoiną kitu  o grubości  20 mm i  wyciąganych prostopadle do spoiny -  kit  nie powinien
zrywać się w masie.
-  wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm,
-  spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze
-  20±2°C - nie normalizuje się,
-  odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z
wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków,
-  gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm
2.7.  Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 gru-
bości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości
ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.8.  Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Właściwości płytek podłogowych terakotowych;
-  barwa: wg wzorca producenta
-  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
-  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
-  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
-  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
-  kwasoodporność nie mniej niż 98%
-  ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość:                   ± 0,5 mm
- krzywizna:                1,0 mm
b)  ** Gresy -wymagania dodatkowe:
-  twardość wg skali Mahsa      8
-   ścieralność                         V klasa ścieralności
-  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-  stopnice schodów,
-  listwy przypodłogowe,
-  kątowniki,
-  narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-  długość i szerokość:       ±1,5 mm
-  grubość:                         ±0,5 mm
-  krzywizna:                       1,0 mm
c)  Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
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Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
-  zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
-  zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d)  Pakowanie;
Płytki  pakowane  w  pudła  tekturowe  zawierające  ok.  1  m~  płytek.  Na  opakowaniu
umieszcza się:
-  nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e)  Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f)  Składowanie:
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.
2.9.  Wykładzina dywanowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo TTB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomująca.
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna.
2.13. Podwójna podłoga. Wymagania:
-  wysokość regulowana od 15-50 cm,
-  nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,
-  nośność paneli - 10,0 kN/m2,
- musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania:
-  dobra przyczepność do betonu,
-  właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
-  elastyczny (od -20° do + 250°C)
-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.     Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.    Wykonanie robót.
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z
zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową
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szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wyma-
ganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*   Wytrzymałość  podkładu cementowego  badana wg  PN-85/B-04500 nie  powinna być
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy.
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
*  Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez  spryskiwanie
powierzchni wodą.
5.2   Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu
robót budowlanych stanu surowego i  robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży
s Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
*  Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
*  Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.
*  Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z ru-
lonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i  luźno ułożona na
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.
*   Płytki  i  arkusze  z  PCW  należy  przyklejać  przy  użyciu  klejów  zalecanych  przez
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
*  Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
*  Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
*  Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna
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być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
*  Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć Unię prostą, w pasach
płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.
*  Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy po-
winny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach
wklęsłych i wypukłych.
5.3.  Posadzki cementowe i lastrykowe.
*  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
*  Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj kon-
strukcji  podłogi,  grubość  warstw,  markę  zaprawy,  wielkość  spadków  rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.
*  Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach - 10 MPa.
*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
-  dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
-  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola
zbliżonego  do  kwadratu  nie  powinna  przekraczać  36  m2 przy  posadzkach  z  zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
*  Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej
4  m2 za  pomocą  wkładek  z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika
mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.
*  Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
*  Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której  wykonano posadzkę należy
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
*  Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy
wstępnie  oszlifować,  aż  do  uzyskania  widoczności  poszczególnych  ziaren  kruszywa.
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
*  Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.
5.4.  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków za-
stosowanego systemu.

–

6.     Kontrola jakości.
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym równorzędnym dokumentem.
6.2   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych
ipo okresie gwarancyjnym).
6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
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Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.    Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwz-
ględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.    Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2    Nie  dopuszcza  sie  stosowania  do  robót  materiałów.,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4    Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy-
konać przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod-
stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-   sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości  należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i  pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową,

9.    Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stano-
wiska pracy.

10.   Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN  197-1:2002     Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

ST.03.09

1      Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  w  ramach  zadania:   „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy 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 ma-
jące na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych
robót wchodzi: 
B.11.01.00. Drzwi i bramy 
B.11.02.00. Okna i naświetla.
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 doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-
skimi.
2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i  odchyłki  wymiarów stolarki  drzwiowej  i  okiennej  nie powinny być
większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów w mm okien drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5
różnica długości przeciwległych elementów  do ł m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle                     powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie                                     szerokość do 1 m 1

 powyżej 1 m 2
 wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnych do 1 m 2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3

      powyżej 2 m 3 3
przekroje szerokość do 50 mm 1
powyżej 50 mm 2
elementów grubość do 40 mm - 1
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          powyżej 40 mm - 2
grubość skrzydła - 1
2.2.  Okucia budowlane.
2.2.1.  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe.
2.2.2.  Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku bra-
ku  takich  norm  -wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do
stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została
ustanowiona norma,
2.2.3.  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologicz-
ną. Należy impregnować:
-  elementy drzwi,
-  powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.
2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać
składników  szkodliwych  dla  zdrowia  i  powinny  mieć  pozytywną  opinię  Państwowego
Zakładu Higieny.
2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnę-
trznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych  -  nie  należy  stosować  do zabezpieczania  powierzchni  elementów od
strony pomieszczenia.
2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1.  Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2.   Jeżeli  na  budowę  dostarczona  jest  stolarka  gruntowana,  należy  podać  rodzaj
środka użytego do gruntowania.
2.5.  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
-  do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46
-  do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe  ogólnego  stosowania  wg.  BN-79/6115-44  lub  emalie  olejno-żywiczne  i  ftalowe
ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6.  Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7.  Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

Składowanie elementów
wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi  w  pomieszczeniu  magazynowym  powinny  być  utwardzone,  poziome  i  równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
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3.    Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.

4.    Transport.
Każda  partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.    Wykonanie robót.
5.1   Przygotowanie ościeży.
5.1.1,  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

1. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej:

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba

punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość
w nadprożu i

progu
na stojaka

Do 150

do 150 4 nie mocuje się po 2
          150 
±200

6 po 2 po 2

       powyżej 
200

8 po 3 po 2

Powyżej 150

do 150 6 nie mocuje się po 3
          
150±200

8 po 1 po 3

       powyżej 
200

100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe,  np  pęknięcia,  wyrwy.  Wymienione ubytki  należy wypełnić  kitem
syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
*  W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.
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*   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe
od:
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m,
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
*   Zamocowane okno należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny  między  ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg
SST B.05.00.00.
*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
*  Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
*   Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie  i
poziomie;  w  wypadku  bram  bezościeżnicowych  sprawdzić  ustawienie  zawiasów
kotwionych w ościeżu.
*  Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

                         okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 + 2

Między skrzydłami a
ościeżnicą

-1 -1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i od-
prysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.     Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:
-  sprawdzenie zgodności wymiarów,
-  sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz
B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-  sprawdzenie jakości materiałów z których zostaia wykonana stolarka,
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

– sprawdzenie  prawidłowości  zmontowania  i  uszczelnienia.  Roboty  podlegają
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odbiorowi.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8.    Odbiór robót.
Wszystkie  roboty  wymienione  w  B.11.00.00  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnio-
ne w punkcie 5.

9.    Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
-  dostarczenie gotowej stolarki,
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-  dopasowanie i wyregulowanie

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
–

10.   Przepisy związane.
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-I3050       Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97         Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25          Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32          Pokost lniany.
PN-C-81901:2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46          Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-8i607:1998       Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

ST.03.10
1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  w  ramach  zadania:   „WZROST
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”..
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy 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 malarskich obiektu wg poniższego.
 B.12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych
 B.12.02.00 Malowanie tynków
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.  Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-
cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.
2.3.  Spoiwa bezwodne.
2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą-
zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej
do brunatnej,  będącej  roztworem żywicy kalafoniowej  lub innej  w lotnych  rozpuszczal-
nikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach  technicznych
zbliżonych  do  pokostu  naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia,  Powinien  on
odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.
2.4.  Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-  wodę - do farb wapiennych,
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe.
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2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-
stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3.  Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność- 15-16 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
-  do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
-   Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego
stosowania 
2.5.4.  Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg
PN-C-81911/97
wydajność - 4,5-5 m2/dm3

czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
wydajność - 5-6 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność - 6-8 m2/dm3

czas schnięcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3

czas schnięcia - 12 h
2.5.5.  Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajność - 6-8 m2/dm3

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-
C-81901/2002
wydajność - 6-10 m2/dm3

2.5.6.  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
-  lepkość umowna: min. 60
-  gęstość: max. 1,6 g/cm3

-  zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
-  roztarcie pigmentów: max. 90 m
-   czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20°C  i  wilgotności  względnej  powietrza  65%  do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
-  grubość-100-120 |im
-  przyczepność do podłoża - 1 stopień,
-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,
-  twardość względna - min. 0,1,
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-   odporność na uderzenia -  masa 0,5 kg spadająca z wysokości  1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki
-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2,6. Środki gruntujące.
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-   powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej,Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
zagruntować  rozcieńczonym  pokostem  1:1  (pokost:  benzyna  lakiernicza).Mydło  szare,
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.     Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.     Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepi-
sami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.     Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC.
W  okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W  ciągu  2  dni  pomieszczenia
powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania
można dopuścić  do stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez 3 dni  nie  może
spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-  całkowitym ułożeniu posadzek,
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinny być,  naprawione
przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2.   Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.

1. Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę
emulsyjną  tego  samego rodzaju  z  jakiej  ma być  wykonana  powłoka  lecz
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rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5.
5.2.3.   Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować
pokostem.
5.2.4.  Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się od-
powiednie farby podkładowe.

1.   Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się
gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.   Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków.
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i
zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy  malowaniu
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

6.     Kontrola jakości.
6.1   Powierzchnia do malowania.
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-  sprawdzenie wsiąkliwości,
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-  sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  po-
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy-
konania:
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3.  Badania powinny obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie
należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik
ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać
powtórnie.
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7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót  określa  się  na
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8.     Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1.  Odbiór podłoża
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do
stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być
naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.  Odbiór robót malarskich
8.2.1.    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 grudek nieroztartego
pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów
powłoki,  widocznych  okiem śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

1.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub
szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.  Podstawa płatności.
Płaci  się za ustaloną ilość m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny jednostkowej  wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
-rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10.    Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
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Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

ST.03.11
1.     Wstęp.
1.1 Przedmiot SST.                                                                                         
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania:   „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA
TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy 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  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w
obiektach objętych przetargiem.
B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.13.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
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 doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.L. Wymagania ogólne
2.1.1.   Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.   Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wy-
kazywać  dostateczną  odporność  w środowisku,  w którym  zostają  użyte  oraz  należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
*  wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki  niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym
nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
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*   papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne
zabarwienie.
*  wymiary papy w rolce
-  długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
-  szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
*  Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20
cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
*   Na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi w ww. normie.
*    Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
*  Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.2.  Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-  temperatura mięknienia - 60-80°C
-  temperatura zapłonu - 200°C
-  zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
-  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-   zdolność  klejenia  -  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998
2.2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5.  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych 
Systemy  izolacyjne  powinny  spełniać  wymagania  szczelności  przy  słupie  wody  o
wysokości  3,0  m,  oraz  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  i  aktualne
atesty.
*  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
*  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
*  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-
mentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
*  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.

3.    Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.   Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5.    Wykonanie robót.
 1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02
5.1.1.  Przygotowanie podkładu.
a)   Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie
działające nań obciążenia.
b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2.  Gruntowanie podkładu
a)   Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b)   Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna
przekraczać 5%.
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C
5.1.3.  Izolacje papowe.
a)  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  sklejonych  lepikiem
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b)   Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c)  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d)  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji  oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
e)  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.
5.1.4 Izolacje wodochronne 
Izolację  należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
a)  izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)  izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i
osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa,
c)   izolację  ścian  układać  na  warstwie  geowłókniny  i  osłonić  ścianką  z  bloczków
betonowych  grub.  12  cm,  izolację  stropu  układać  na  warstwie  geowłókniny  i  osłonić
warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
-  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
-  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
-  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-
mentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  materiałów  z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
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zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
-  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.,  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane  do
dziennika budowy.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.     Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych 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)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty wg B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.     Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  dostarczenie materiałów,
-  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
-  zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.   Przepisy związane.
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniający.
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
„SUFITY PODWIESZONE”

ST.03.12

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych w ramach
zadania:  „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych
i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zo-
stały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1 Sufity podwieszane:

sufit podwieszany z płyta g-k
2.2.2 Płyty gipsowo-kartonowe

Płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

2.2.3 Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zim-
no gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
 Wieszak w 60/100
 Profile nośne 60/27
 Profile przyścienne 28/27

2.2.4 Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne,
 uchwyty bezpośrednie długie,
 uchwyty bezpośrednie krótkie,
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
 kołki szybkiego montażu,
 kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali  ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3.

2.2.5 Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforo-

wana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowy-
mi oraz spoin narożnych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mine-
ralnej do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ściana-
mi bocznymi.

2.2.6 Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin waż-
ności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczegól-
nych Producentów.

2.2.7 Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtow-
ników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty
stalowe, blachowkręty samowiercące:

2.2.8 Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spo-
inowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlo-
wych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
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3. SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej spe-
cyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem i  zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,
na poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być skła-
dowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na kra-
wędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mo-
krym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kar-
tonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty za-
wsze chwytać obiema rękoma.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2 Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakoń-
czone wszystkie  roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt  gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz gór-
nej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowni-
ki  stalowe.  Dokonując  wyboru  rodzaju  konstrukcji  rusztu  Projektant  bierze  pod  uwagę
czynniki:
kształt pomieszczenia:
jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstruk-
cji dwuwarstwowej,
rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
grubość zastosowanych płyt:
rozmieszczenia płyt,
sztywność płyt,
funkcję jaką ma spełniać sufit:
jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze pro-
stopadły  do  elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

 styki  krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
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 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwo-
wa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej war-
stwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciąże-
nia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocują-
ce konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalne-
go obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia anty-
korozyjne.

Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów

nośnych rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle

do nich dłuższymi krawędziami.

5.4 Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbroje-
nie  połączenia sąsiednich płyt.  Zbrojenie wykonuje  się  taśmą papierową lub  z  włókna
szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbro-
jącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stano-
wiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj.
naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu
szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za po-
mocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wyko-
nanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 
którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczo-
ne na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kon-
troli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości  polega na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały i  wyroby mają za-
świadczenia o  jakości  wystawione przez producenta oraz  na sprawdzeniu  właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia ma-
teriałów:
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
wymiary (zgodnie z tolerancją),
wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiór podłoży

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3 Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
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Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość  zamocowania  płyt,  ich  wykończenia  na  stykach,  narożach  i

obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni:  powierzchnie suchych tynków powinny stanowić

płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania
powierzchni  i  krawędzi  okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  kierunkach)  łaty
kontrolnej  o  długości  2,0m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od

płaszczyzny i krawę-
dzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2mm
i w liczbie nie więk-

szej niż 2szt na całej
długości łaty kontrol-

nej 2m

Nie większe niż 1,5mm i
ogółem nie więcej niż

3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokości oraz
nie więcej niż 4mm w po-
mieszczeniach powyżej

3,5m wysokości

Nie większe niż
2mm i ogółem  nie
większej niż 3mm

na całej powierzchni
ograniczonej ścia-
nami, belkami itp.

Nie większa niż 2mm
na długości łaty kon-

trolnej 2m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m  2  ] sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
-utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producenta 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem

krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali

nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w

sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w
sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 BALUSTRADY STALOWE I KONSTRUKCJE STALOWE

ST.03.13

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem balustrad i konstrukcji stalowych w 
związku z budową budynku administracyjnego, wieży obserwacyjnej, pomostu, bocianiego
gniazda, i innych elementów związanych z obiektem w ramach zadania:  „WZROST 
BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
Klasyfikacja wg 
Wspólnego 
Słownika Zamówień
(CPV) Grupa 

Klasa Kategoria Opis 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych. 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie balustrad i konstrukcji stalowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Materiał stanowią : 
- balustrady z profili stalowych wg detali, ze słupkami stalowymi; 

 różne konstrukcje stalowe drobne

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do montażu 
Do montażu balustrad należy stosować drobny sprzęt ręczny, ułatwiający montaż tych 
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elementów oraz spawarkę wraz z agregatem prądotwórczym. Sprzęt winien być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Warunkiem podstawowym dla użycia w/w sprzętu jest jego sprawność techniczna i 
parametry odpowiadające wymogom wykonywanej czynności. Sprzęt nieodpowiedni może
być zdyskwalifikowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
4.2. Transport i składowanie 
Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Opis ogólny 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni
 - sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrady i innych elementów drobnych
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia. Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych 
elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed 
wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy
montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić 
w wytworni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający 
stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w 
sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w 
normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 
obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków 
termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji 
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być
widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.2. Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- kontrola wykonania kotew wklejanych; 
- ustawienia słupków balustrady wraz z montażem przez spawanie; 
- kontrola prostoliniowości ustawienia balustrady; 
- odbiór powłok zabezpieczenia antykorozyjnego; 
- kontrola zamocowania siatki cięto-ciągnionej; 
- kontrola zamocowania poręczy. 
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być prowadzona po wykonaniu każdej 
warstwy powłoki antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla wykonania i montażu konstrukcji balustrady: 1 kg; 
- dla zabezpieczenia antykorozyjnego 1m2. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i 
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego 
upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru robót 
Odbiór robót powinien być prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem. 
Jeżeli wszystkie odbiory dadzą wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy 
uznać za zgodne z SST. Jeżeli chodź jedno sprawdzenie da wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymogami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogólne. 
PN-M-82410 Śruby ze łbem kolistym z noskiem 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

ST.03.14

ł.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu w
ramach zadania:  „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktów) 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 i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 14.02.00 Belki nadprożowe. 
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

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

 Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek:
-  wysokość 19 cm
-  szerokość   9 cm
-  grubość      6 cm
 a) Wymagania:
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
*  Tolerancje wymiarowe.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać w długości do 6 mm; w
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.
*  Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
-  skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
-  skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się
-  szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm
-  długość: do 30 mm
-  ilość: 3 szt/mb
Klasa odporności ogniowej „B".
b)  Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać
na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 
c)  Transport
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Belki  mogą  być  przewożone  tylko  w  pozycji  poziomej,  stopką  w  położeniu  dolnym,
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.     Sprzęt.
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  łub  mechanicznie.  Roboty  można  wykonać  przy
użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.    Transport - w opisie materiałów p. 2.

5.     Wykonanie robót.
W  miejscach  przewidzianych  w  dokumentacji  technicznej  na  otwory  należy  ułożyć
nadproża: prefabrykowane sysytemowe. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać
sprawdzone pod kątem występowania  jakichkolwiek  uszkodzeń lub  oznak zniszczenia.
Montaż  nadproży  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN  845-2.  Nadproża  należy
oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do
murowania.  Nadproża  należy  wypoziomować  w  kierunku  podłużnym  i  poprzecznym.
Minimalna  głębokość  oparcia  końcowego  nadproża  winna  wynosić   dla  nadproży
systemowych 15cm. 

6.     Kontrola jakości.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w
punkcie 2.0.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest:

dla B.14.02.00 - 1 m wykonanego nadproża

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

9.     Podstawa płatności.
B.14.02.00  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  m  nadproża  która
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
B.14.03.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wy-
konanie i dostarczenie gotowych do wbudowania płyt.

10.   Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

ST 03.15 – KONSTRUKCJE STALOWE 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji.

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych związanych z zadaniem 
„WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”.

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
  Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów stalowych. 

1.3    Zakres robót objętych specyfikacją
           W ramach prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót:

      − cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych, 
                   − zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, 
                   − pozostałe prace pomocnicze. 
 1.4. Określenia podstawowe.
              Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

   polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
           Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót  
związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. MATERIAŁY
  2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w   

Ogólnej  Specyfikacji Technicznej. 
  2.2. Stal.
         Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
         - wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S2 35 JR 92 wg PN- EN 

10025:2002. 
 2.2.1. Odbiór stali.

            Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,  w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.    
 Atest powinien zawierać: 

                        - znak wytwórcy - profil 
 gatunek stali - numer wyrobu lub partii 
  znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na 

profilach lub na przywieszkach metalowych. 
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2.2.2. Odbiór konstrukcji na budowie.
           Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie      

protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
 oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów  międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.3. Powłoki malarskie.
            Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez           

pomalowanie następującym zestawem farb, po uprzednim       
oczyszczeniu do 2-go stopnia czystości i odtłuszczeniu powierzchni       
malowanych:

                      − 2 warstwy – farba do gruntowania olejno-żywiczna,
                      − 2 warstwy – emalia ftalowa ogólnego stosowania. 
2.4. Elementy mocujące.
2.4.1. HAS-E M 16x125/108: Numer artykułu: 00333106 
          Dane techniczne Średnica: 16 mm Długość kotwy: 252 mm Rodzaj kotwy: 

Kotwa chemiczna Standardowa głębokość kotwienia 125 mm.
Maks. grubość elementu mocowanego (tfix):  108 mm                 
Średnica wiertła: 18 mm 
Narzędzia niezbędne do osadzania: TE-Y-E M16 
Otwór przelotowy (dh): 18 mm 
Minimalna głębokość otworu (h1): 125 mm 
Skład materiału: Klasa stali 5.8 Materiał                   
powłoka/powłoka galwaniczna/wykończenie: Galwanizowany min.                          
5µm Oznaczenie łba kotwy: None Sztuk w opakowaniu: 10        
Zastosowanie z: Hilti HVU, Hilti  HIT-HY 150 MAX, Hilti HIT-HY 150 
MAX-SD, Hilti HIT-RE 500, Hilti HIT- RE 500-SD, Hilti HIT-MM                 
PLUS, HFX 

2.4.2. HIT-HY 70 Żywica iniekcyjna: Numer artykułu: 00383677w cegle i                   
betonie komórkowym.

            Dane techniczne Pojemność: 330 ml Mikser w zestawie: 2       
Zastosowanie z: Hilti HIT-V, Hilti HIT-SC, Hilti HIT-AC, Hilti HIT-S,       
HAS, Hilti HIT-IG, Hilti HIT-IC, HAS-M 

            Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna 
           Zawartość ładunku: 330 ml Typ mieszacza: RE-M 

Mikser w zestawie: Tak 
Materiał podłoża: Beton (nie spękany) , Cegła (dziurawka), Cegła silikatowa

           Aprobaty: DIBt, SOCOTEC Inne raporty z badań: Fire, Glass       
Przydatność do użycia od daty produkcji: 12 mies. Greendot Tak       
Zakres temperatur podłoża: -5 °C - 40 °C Zakres średnic pręta: 6 mm - 20 mm 
Kierunek montażu: Wszystkie Odpowiednie tuleje: Hilti HIT-SC, Hilti HIT-S  
Wymagany dozownik: MD 2000, MD 2500, ED 3500 P 3500 F 
Zakres temperatur podczas instalacji: 5 °C - 40 °C 
Zakres temperatur podczas pracy: 72 °C - 120 °C 
Zakres temperatur przechowywania i transportu: 5°C - 25 °C 
Kotwa wklejana HAS-E-F M 12x110/128: Numer artykułu: 00333150
Dane techniczne Średnica: 12 mm Długość kotwy: 253 mm
Rodzaj  kotwy: Kotwa chemiczna Standardowa głębokość kotwienia: 110 mm       
Maks. grubość elementu mocowanego (tfix): 128 mm 
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Średnica wiertła: 14 mm 
Narzędzia niezbędne do osadzania: TE-Y-E M12     
 Otwór przelotowy (dh): 14 mm 
Minimalna głębokość otworu (h1): 110 mm 
Skład materiału: Klasa  stali 5.8 Materiał powłoka/powłoka  
galwaniczna/wykończenie: Ocynk ogniowy (45µm) 
Oznaczenie łba kotwy: None
 Sztuk w opakowaniu: 80 
Zastosowanie z: Hilti HVU, Hilti HIT-HY 150, Hilti HIT-HY 150 MAX, Hilti  HIT-RE 
500, Hilti HIT-RE 500-SD, Hilti HIT MM, HFX IT-RE 500 / 500 ml: 

2.4.4.  Żywica do zamocowań  w betonie Numer artykułu: 00305075.
` Dane techniczne: Pojemność: 500 ml 

Mikser w zestawie: 1 
Rodzaj kotwy: Kotwa chemiczna Zawartość ładunku: 500 ml 
Skład materiału: Żywica epoksydowa Mikser w zestawie: Tak
 Materiał podłoża: Beton , Twardy kamień naturalny , Drewno
 Przydatność do użycia od daty produkcji: 9 mies. 
 Zakres temperatur podłoża: -5 °C - 40 °C 
Wymagany dozownik:  Ręczny dozownik MD 2500, akumulatorowy dozownik ED 
3500 
Zakres temperatur przechowywania i transportu:-5 °C - 40 °C 

 3. SPRZĘT 
           3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji       

       Technicznej. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do       
       przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych       
        niniejszą ST. 

                 Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
                 − środkami transportu do przewozu materiałów, 
                 − sprzętem pomocniczym. 

              4. TRANSPORT. 
                  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji       

       Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu         
        gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i         
        szkodliwym  wpływem czynników atmosferycznych. 

             5. WYKONANIE ROBÓT.
      Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji       

      Technicznej. Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie       
       elementów stalowych przed korozją. Do zabezpieczeń korozyjnych należy       
       stosować dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal należy        
       oczyścić i odtłuścić. Środki antykorozyjne są szkodliwe dla zdrowia.       
       Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski.

             6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji       

     Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich     
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      elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności       
       dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych     
       materiałów z wymogami prawa.
     Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: − dostaw materiałów, −      
     zgodność wykonania z projektem, − ocenę estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
 7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
        Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej         

Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe .
       Jednostką obmiarową jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej.

 8. ODBIORY ROBÓT.
 Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów,
 − montaż elementów konstrukcyjnych, 
− zabezpieczenia antykorozyjne, 
− badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.
 − PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
− PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
 − PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonawstwo. 
− PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. − PN-
EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
− PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.
 − PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
       konstrukcyjnych. 

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04

„ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OGRODZENIA”
CPV – 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynieri lądowej i 

wodnej

1. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania
ogrodzenia wokół  obiektu pn. WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY
BABORÓW.,  a  w  szczególności  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z budową ogrodzenia  panelowego montowanego na słupkach stalowych w
stopach betonowych. 
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia. 
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych
c) Osadzenie słupów przy bramowych, 
d) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek. 
e) Montaż ogrodzenia panelowego

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
2.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  przedstawiciela
Inwestora. 
2.2.  Przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  wykonaniem  ogrodzenia,  Wykonawca
przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem. 

3. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
a) Stopy betonowe beton
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8 mm i długości 2.0 m, ze stali 
ocynkowanej. 

c) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane 
d) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej.  Wysokość słupka dobrana do
wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 2,10 m nad stopą). Każdy słupek
będzie  wyposażony  w  4  napinacze.  Każdy  słupek  będzie  zakończony  kapturkiem  z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
e) Słupki pośrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysokość
słupka i zakończenie j.w.
f)  Słupki  narożnikowe  dwupodporowe,  wykonane  z  rury  stalowej.  Wysokość  słupka  i
zakończenie j.w. 
g) Dwa wrota dwuskrzydłowe o wysokości 2 m i szerokości 5 m z furtką o szerokości 1 m
stalowe. W tym jedne wrota jak i furtka odzyskana z ogrodzenia przy ulicy Blankowej z
terenu Inwestora .
h) Ogrodnie panelowe 
4. SPRZĘT 
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Sprzęt do wykonania ogrodzenia.
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i
siatki, itp.
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: 
środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do 
wykonywania dołów pod słupki.

5. TRANSPORT 
5.1 Wymagania ogólne 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
5.2. Wymagania szczegółowe:
a) Panele ogrodzenia i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

b)  Słupy  stalowe  przybramowe,  bramy i  furtki,  przewozić  można  dowolnymi  środkami
transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże
odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia. 
c)  Śruby,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinno się  przewozić  w warunkach zabezpieczających
wyroby  przed  korozją  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  przypadku  stosowania  do
transportu palet,  opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się,
np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków
narożnikowych.  Słupki  pośrednie  zainstalowane  zostaną  w  określonych  miejscach,
pomiędzy słupkami narożnikowymi w odległościach nie większych niż 21,0 m. 
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.
6.3.Warunki szczegółowe wykonania 
6.3.1. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych
elementów, należy ostatni z ustawianych  elementów przyciąć do odpowiedniej długości i
zakończyć przęsłem. 
6.4. Konstrukcja ogrodzenia 
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów.
Ogrodzenie  panelowe,  panel  z  prętów  spawanych  ocynowanych,  mocowanych  na
systemowych elementach montażowych.
6.5. Wytyczne fundamentowania słupków 
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko
przestrzenne,  nieumocnione.  Wymiary  wykopów  należy  dostosować  do  wielkości
fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to
doły  pod  słupki  powinny  mieć  wymiary  w  planie,  co  najmniej  o  20  cm  większe  od
wymiarów słupka. 
b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m (zagłębienie w przedziale 0,6-1,2 m) i
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20. 
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać
doły 
pod  słupki  narożne,  bramowe  i  na  załamaniach  ogrodzenia,  w  celu  wytyczenia
prostolinijnych odcinków ogrodzenia -należy uwzględnić,  a następnie dokonać podziału
odcinków prostych na odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod
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słupki  pośrednie.  Należy  dążyć,  aby  odległości  między  słupkami  pośrednimi  były
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki
zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad
dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu. 
6.6. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchołki  powinny znajdować się na jednakowej  wysokości.  Słupki
końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym
od 15o należy zabezpieczyć  przed wychylaniem się  ukośnymi  słupkami  wspierającymi,
ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu
naciągowego.  Słupki  końcowe,  narożne  i  bramowe  powinny  być  dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki. 
6.7.Konserwacja 
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju 
farbami jeśli inwestor postanowi wykończyć powłokę ocynkowaną.. 
• UWAGA! 
W  czasie  aplikacji  i  schnięcia  powłoki  wydzielają  się  palne  i  szkodliwe  dla  zdrowia
substancje. 
Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra. 
6.8.Kolorystyka 
Zaprojektowano jednolita kolorystykę w postaci materiału w formie ocynku, w przypadku
kiedy inwestor  przedstawi  zapotrzebowanie na kolorystykę,  należy ten parametr ustalić
indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady 
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montażu, 
c) kompletności wyposażenia. 
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji. 
Do  materiałów,  których  producenci  są  zobowiązani  (przez  właściwe  normy  PN  i  BN)
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty)  należą: -siatki  ogrodzeniowe, rury stalowe,
profile zamknięte. 
Uwzględniając  nieskomplikowany charakter  robót  nie  zachodzi  konieczność wykonania
badań  materiałów  dla  tych  robót.  Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z
zaświadczeniem o  jakości  (atestem)  producenta  powinny  być  sprawdzone  w  zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
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7.4. Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia 
a) wysokość ogrodzenia,
b) naprężenie siatki,
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie,
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy.
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
a) Wszystkie  materiały nie  spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach
zostaną przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień
ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru
robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: 

 wykonanie ogrodzenia z siatki, 
-    wykonanie wtórnego montażu ogrodzenia panelowego
-    wykonanie bram i furtek, 
-    zabezpieczenie antykorozyjne. 

10. PŁATNOŚCI 
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i  
inwentaryzacja powykonawcza robót,
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 
- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach 
- demontaż ogrodzenia panelowego wraz przetransportowaniem do miejsca inwestycji
- oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05

„WYCINKA DRZEW, KRZAKÓW, ODROSTÓW ORAZ CIĘCIA
PIELĘGNACYJNE DRZEW”

CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wycinką - usunięciem drzew, krzaków, 
odrostów, pni oraz wykonaniem cięć pielęgnacyjnych i redukcyjnych drzew w 
ramach zadania „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY 
BABORÓW”.

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

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz pielęgnacyjnym i redukcyjnym 
cięciem drzew, wykonywanych w ramach  „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA 
TERENIE GMINY BABORÓW”.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 3.

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz cięciem 
pielęgnacyjnym drzew należy stosować:

 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego,
 frezarki do pni,

 spycharki,
 rębaki do gałęzi,
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 

wyrębem drzew,
 środki transportu.

http://www.cpv.com.pl/grupa,45100000-8.html


108

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 4.

4.2. Transport gałęzi, pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym tj. 
samochodem ciężarowym o ładowności min. 6 ton lub ciągnikiem rolniczym z 
przyczepą.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski lub
opałowy) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń na 
miejsce wskazane przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Ogólne wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie 
dołów lub ewentualne rozdrobnienie gałęzi na korę drzewną.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków zostanie uzyskana przez  
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków oraz cięcia pielęgnacyjne drzew
Pnie drzew powinny być wykarczowane, doły po wykarczowanych pniach należy 
wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Dopuszcza się 
zamiast karczowania, frezowanie pni pozostałych po ścięciu drzewa do głębokości 
10 cm poniżej terenu. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 
utraciły tej właściwości w czasie robót.
Krzaki i odrosty należy wycinać równo z poziomem terenu.
Cięć pielęgnacyjnych drzew należy dokonać zgodnie wymogami załącznika nr 1 do 
niniejszej ST.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.
Pnie drzew stanowiące materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski, ew. opałowy) 
należy odtransportować poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy przy  
ustaleń ustawy z  27.04. 2001 O odpadach (D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 poz.628).
Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, a sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z 
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terenu budowy.
Nie dopuszcza się spalania roślinności usuniętej w pasie drogowym. 
Pozostałości po przerabianiu pni i  gałęzi na korę drzewną powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości, za zgodą Inżyniera, są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 
przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ 
wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Ogólne wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz cięć 
pielęgnacyjnych jest:

       - dla drzew - sztuka,
       -  dla krzaków - hektar
       - dla cięć pielęgnacyjnych drzew – sztuka drzewa .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Ogólne wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Ogólne 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 9.
Zgodnie z ST nalęży:

 usunąć drzewa o podanych przedziałach średnic wraz z karczowaniem pni 
 wykarczować krzaki  
 wykarczować pnie drzew 

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:

       - wycięcie i wykarczowanie drzew,
       - wycięcie i wykarczowanie krzaków,
       - wywiezienie pni, karpiny i gałęzi lub kory drzewnej poza teren budowy, 
       - zasypanie dołów,
       - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE – nie występują
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06

„ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”
CPV – 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne  

WSTĘP

Przedmiot  ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST-06 ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem instalacji branży elektrycznej 
dotyczącego realizacji zadania: „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY 
BABORÓW”, tj. budowa budynku administracyjno-gospodarczego, wieży obserwacyjnej, 
pomostu, bocianiego gniazda wraz ze zjazdem publicznym, miejscami postojowymi oraz 
ze zmianą zagospodarowania terenu

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.

Częścią integralną opracowania stanowią: projekt budowlany oraz przedmiary robót.

Zakres robót objętych niniejsza częścią ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych określonych w dokumentacji wykonawczej, w 
poniższym zakresie:

 Linię kablową zasilającą budynek administracyjny;

 Szafka wyłącznika p.poż.;

 Tablica Rozdzielcza TR-1;

 Instalacja odbiorcza zasilające urządzenia elektryczne, oświetlenia podstawowego, 
zewnętrznego i ewakuacyjnego;

 Instalację odgromową;

o ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;

Prace towarzyszące nie ujęte w przedmiarze robót:

o zabezpieczenie przed zniszczeniem dróg komunikacyjnych (dróg, 
chodników, nawierzchni);

o przewóz i przenoszenie materiałów, przestawianie sprzętu w miejscach ich 
wykorzystania;

o usuwanie z terenu robót zanieczyszczeń i odpadów będących skutkiem 
robót;

o zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, kradzieżą i pożarem w czasie 
realizacji zadania w porozumieniu ze służbami inwestora;

o uporządkowanie terenu po wykonaniu prac;

Podstawowe określenia
W niniejszej specyfikacji używa się określeń, które zostały zdefiniowane w następujących 

http://www.cpv.com.pl/grupa,45100000-8.html
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przepisach:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami

SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami 
techniczno budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca robót zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót zapoznać się ze 
wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca 
powinien zapoznać się z obiektem, w którym prowadzone będą roboty celem stwierdzenia 
odpowiedniego przygotowania frontu robót. 

Wykonywanie robót należy koordynować na bieżąco we współpracy z Inspektorem 
Nadzoru.

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP oraz, jeśli jest podwykonawcą – 
wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Po zakończeniu robót elektrycznych Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów.

Wykonawca odpowiada za dobór wykwalifikowanych pracowników do wykonania 
powierzonych mu prac.

Po zakończeniu robót elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentację 
powykonawczą, czyli zbiór dokumentów wymaganych oraz niezbędnych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego.

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej określonej w pkt. 1 należy stosować przewody, kable,
sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności

 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami

Wymagania techniczne ogólne
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować podstawowe wyroby elektryczne: 
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przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania 
formalne i określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach  
wykonawczych do tych Ustaw.

 Kable
Kable używane do wykonania instalacji elektrycznej powinny spełniać wymagania PN-
93/E-90401. Stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero i pięcio żyłowe o 
żyłach miedzianych oraz aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żyły i typ kabla 
zgodny z dokumentacją wykonawczą.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych.

 Folia
Folia służąca do oznaczenia trasy kabla, powinna być folią kalandrowaną
z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca 
wymaganiom BN-68/6353-02.

 Przewody miedziane wielożyłowe 
(z oddzielną, żółto - zieloną żyłą ochronną PE) o izolacji i polwinitowej, przystosowane 
do układania w tynku  na napięcie izolacji 450V/750V o przekroju do 10 o ilości żył do3 
do 5 wg. PN-87/E-90056;

 Szafka układu wyłącznika p.poż.
Rozdzielnię należy wykonać w oparciu o szafkę z tworzywa termoutwardzalnego o klasie 
ochronności II na napięcie 400V i maksymalne obciążenie do 630A, przystosowaną 
do zabudowy aparatury modułowej, odrutowanie - szynami modułowymi oraz przewodami 
miedzianymi giętkimi z wyposażeniem zgodnym z dokumentacją projektową.

- Tablica Rozdzielcza TR-1.
Rozdzielnię należy wykonać w oparciu o szafę na napięcie 400V i maksymalne obciążenie
do 630A, przystosowaną do zabudowy aparatury modułowej, odrutowanie - szynami 
modułowymi oraz przewodami miedzianymi giętkimi z wyposażeniem zgodnym 
z dokumentacją projektową.

 Puszki instalacyjne z tworzywa  
– końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm.

 Gniazda wtyczkowe  
podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V  zwykłe.

 Łączniki instalacyjne oświetleniowe.
podtynkowe o IP 22, 250 V.

 Oprawy oświetleniowe.
Oprawy ze źródłami fluorescencyjnymi o stopniu szczelności IP oraz ilości i mocy źródeł 
zgodnej z podanymi w dokumentacji wykonawczej.

SPRZĘT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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TRANSPORT.
Transport materiałów do wykonania zlecenia odbywać się przy zastosowaniu środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i 
jakość wykonywanych robót.

Materiały winny być przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach 
uniemożliwiających ich zniszczenie.

WYKONANIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora 
Nadzoru, a także następującymi zasadami:

o do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, 
sprzętu, osprzętu oraz  urządzeń i  aparatury  oraz materiałów 
elektroinstalacyjnych posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie

o należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających  przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów jednofazowych( zgodnie 
z Dokumentacją Wykonawczą)

o należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

o trasy przewodów należy prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i 
stropów.

o wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi 
instalacyjne powinny być tak zainstalowanie, aby było możliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji

o Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane 
do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji.

o Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych wykonanych z rur z PCV 
samogasnącego ,

o obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 
z tworzyw sztucznych, korytka itp.

o Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób 

trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.
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 Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 
należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

 Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

o Podejście do odbiorników 
 Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać 

w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
 Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać 

w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo 
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały 
muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika.

 Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia 
zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki 
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, 
lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji.

 Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

o Układanie przewodów  izolowanych w rurkach 
Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu 
i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym 
uszczelnianiem połączeń.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 
przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien 
zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 
umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 
prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego 
połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 
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zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej 
opisanych zasad.

o Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne 
mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone 
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami 
powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych 
proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

o Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 
przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

o Montaż tablicy rozdzielczej
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do 
podłoża w sposób podany w dokumentacji.
Tablicę w obudowie naściennej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu.
Po zamontowaniu urządzenia należy:

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone 
w oddzielnych opakowaniach,

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznych i mechanicznych,

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu
 podłączyć obwody zewnętrzne
 podłączyć przewody ochronne

o Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
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badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:

 pomiar rezystancji izolacji instalacji
 pomiary impedancji pętli zwarciowych

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod linię kablową należy sprawdzić, czy w 
jego strefie nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub 
istniejące urządzenie zabezpieczyć za zgodą ich użytkowników.
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie, w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Odległości pomiędzy kablami oraz od innych
urządzeń znajdujących się w ziemi nie mogą być mniejsze od podanych w normie SEP-E-
004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane 
środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 
w pobliżu wykonywanych robót.
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
a). 40C – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce materiałowej,
b). 00C – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej, temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla – wg ustaleń wytwórcy. Zabrania się podgrzewania kabli 
ogniem. wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 50C.
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży.
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie 
należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która 
mogłaby uszkodzić kabel ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy 
zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Grunt należy 
zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po 
zasypaniu kabla ( i słupa) należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce 
wskazane przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach należy starannie wyrównać i 
zagrabić oraz przywrócić do stanu pierwotnego. Głębokość ułożenia kabli w gruncie 
mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie 
mniej niż 70 cm. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem ( od 1 do 3 % 
długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna. Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami 
podziemnymi pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu 
krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed 
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uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie 
kabli nad rurociągami.
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości 
w jej najwęższym miejscu. Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub PCV 
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe 
należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne. W 
jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel .
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm – w terenie bez 
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi ( niwelety ) przeznaczonej dla ruchu kołowego.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, 
sznurami lub
pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem.
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki, 
np. opaski kablowe typu OK. [18], rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m 
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach 
oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało 
trudności.
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające :
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak użytkownika kabla,
- znak fazy ( przy kablach jednożyłowych ),
- rok założenia kabla.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne 
zamienniki materiałów uzgadniać z Inspektorem Nadzoru i potwierdzać wpisem w 
dzienniku budowy), zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z 
Dokumentacją Projektową.

OBMIAR ROBÓT (ZASADY OBMIARU I ICH 
DOKUMENTOWANIA)
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru

Błąd lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia  wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, 
w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 
Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie 
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instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych zestawieniach 
materiałowych

Błędy zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji Inspektora Nadzoru.

ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu 
podlegają przewody prowadzone w tynku

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora 
nadzoru.

Odbiór końcowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować 
dokumentację powykonawczą

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące 
Dokumentację Powykonawczą:

 projekt powykonawczy – zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy 
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami 

 Specyfikację Techniczną

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów

 protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych  

 protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń)

 deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach 
elektrycznych  wyroby i urządzenia

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
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Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że  pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór 
ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.

PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą płatności są zapisy zawarte w umowie na wykonanie prac budowlanych 
zawartej przez inwestora z firmą wykonującą prace budowlane

DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy związane)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
z późniejszymi zmianami (ostania zmiana z 7.kwietnia 2004 r)

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 r.  21.kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów

USTAWA Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami (ostatnie zmiany w 
DZ U 2002 nr 199, poz 1673 i nr 200, poz 1679) – podstawowy akt prawny w zakresie 
BHP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. (z późniejszymi zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września  1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
28.kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz 
828; nr 129, poz 1184)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r 
w sprawie kontroli  wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

USTAWA z 29.stycznia 2004 r   Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniające 
rozporz (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)

USTAWA „Prawo energetyczne” z  10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami

SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 07 

„ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

CPV- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne

dla robót budowlanych określonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje: 

ST-07.01 ” ROBOTY  INSTALACYJNE HYDRAULICZNE”
ST-07.02 ”ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE”
ST-07.03 ”INSTALOWANIE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO”
ST-07.04 ”INSTALOWANIE URZADZEŃ  WENTYLACYJNYCH” 
ST-07.05 „PRZYŁACZ WODY,KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE”
ST-07.06 ”PRZYŁĄCZ WODY-ROBOTY MONTAŻOWE”
ST-07.07 ”PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY MONTAŻOWE”

ST-07.01 „ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem   robót instalacyjnych hydraulicznych dla zadania: 

„WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY  BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY OBSERWACYJNEJ,  POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA

WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-01  
 Rurociągi z rur wielowarstwowych  o śr. zewn. 20,25,32 mm
 Kolano proste z mosiądzu . o śr. 20 mm
 Kolano naścienne z elem. ochronnym . o śr. 20mm-1/2"
 Nypel przejściowy z mosiądzu . o śr. 20 mm
 Złączka prosta z mosiądzu . o śr. 20 mm
 Trójnik z mosiądzu 90 st. o śr. 20 mm
 Kolano z mosiądzu 90 st. o śr. 25 mm
 Złączka prosta  z mosiądzu  o śr. 25 mm
 Trójnik z mosiądzu 90 st. o śr. 25 mm
 Kolano z mosiądzu 90 st. o śr. 32 mm
 Trójnik z mosiądzu 90 st. o śr. 32 mm
 Złączka z mosiądzu  o śr. 32 mm
 Mufa  przej. z mosiądzu GZ. o śr. 32 mm -1 "
 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 

zasadnicza (pulsacyjna) 
 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
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 Zawory  ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
 Baterie umywalkowe   stojące o śr. nominalnej 15 mm
 Baterie zlewozmywakowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm
 Zawory ćwierćobrotowe kulowe o śr. nominalnej  mm 15 mm
 Zawory  ze złączką do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm
 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15 mm
 Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15 mm
 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 15 mm
 Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 25 mm
 Zawory zwrotne antyskażeniowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych typu EA o śr. nominalnej 25 mm
 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 
zewnętrznej 20 mm

 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej
20 mm

 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych 
domowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1/2 ceg.
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1 ceg.
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
 Tuleje ochronne z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 

cm -
 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej
 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych
 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami polietylenowej gr.9 mm  metodą izolowania

po montażu rurociągu
 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami  z pianki polietylenowej gr.9 mm  metodą 

izolowania po montażu rurociągu
 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami  z pianki polietylenowej gr.9 mm  metodą 

izolowania po montażu rurociągu
 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  laminowanymi folią PE gr.13 mm  metodą 

izolowania po montażu rurociągu
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
9. Rurociągi z rur wielowarstwowych  o śr. zewn. 20,25,32 mm
10.Kolano proste z mosiądzu . o śr. 20,25,32 mm
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11.Tuleja zaciskowa do rur wielowarstwowych o śr. 20,25,32 mm
12.Kolano naścienne z elem. ochronnym . o śr. 20mm-1/2",
13.Nypel przejściowy z mosiądzu . o śr. 20 mm
14.Złączka prosta z mosiądzu . o śr. 20 mm
15.Trójnik z mosiądzu 90 st. o śr. 20,25,32 mm
16.Złączka prost  z mosiądzu  o śr. 25,32 mm
17.Mufa przej. z mosiądzu GZ. o śr. 32 mm -1 ¼"
18.Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym śr. 15 mm
19.Rury z polipropylenu PP-R  20 mm
20.Kolano z polipropylenu z gwintem zewnętrznym metalowym śr. 20 mm x ½"
21.Zawór zwrotny przelotowy mosiężny M3003 15 mm
22.zawory wodne czerpalne mosiężne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
23.bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm
24.Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm
25.baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. 

nominalnej 15 mm
26.Zawory kulowe gwintowane przelotowe do wody dn 15 mm
27.zawory wodne  mosiężne do spłuczki  ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
28.zawory kulowe o śr. nominalnej 15,25 mm
29.zawory zwrotne przelotowe żeliwne ocynkowane'
30.zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z kielichami gwintowanymi o śr. nom. 20 mm
31.Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 25mm
32.wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm
33.Zaprawa cementowa m. 80
34.Rury stalowe przewodowe
35.otuliny z pianki polietylenowej gr. 9/20,25,32mm
36.otuliny   laminowane  folią PE gr. 13/22 mm
37.klej do izolacji
38.cegła budowlana
 materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
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odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,kompletach  i sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i warto

ST-07.02 „ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem   robót  instalacyjnych  kanalizacyjnych  dla  zadania:
„WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY  BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA BUDYNKU

ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY OBSERWACYJNEJ,  POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE

ZJAZDEM PUBLICZNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-02  
 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50,75,110 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50,110,160 mm w gotowych wykopach, 

wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 

wciskowych
 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 

wciskowych
 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
 Czyszczaki posadzkowy z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach 

wciskowych
 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 

dorosłych
 Zlewy  jednokomorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych dorosłych
 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1/2 ceg.
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 110 mm w ścianach
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murowanych o grub. 1 ceg.
 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach

murowanych o grubości 1 1/2 ceg.
 Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr. do 100 mm
 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 -
 Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym z zabetonowaniem
 Obudowa pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 

pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 

odrzuceniem na odległość do 3 m
 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - 

zasypanie ziemią z ukopów
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 ,75,110,160mm
-kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50,75,110 mm
-Rura przepustowa z tw.szt. Fi 75,110,140mm
-Uchwyt do rur PVC/PP fi 50,75,110mm
-Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 110,160mm
-Czyszczak kan.PVC fi 110mm
-Rura wywiewna dachowa (wywiewka) fi 110mm
-Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.
-Wspornik do umywalki porcelanowej
-Syfon umywalkowy mosiężny fi 32mm
-Umywalka prostokątna  porcel. dla niepełnosprawnych dorosłych
-Zlewy  jednokomorowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
-Urządzenie sanit. KOMPAKT
-Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT
-Urządzenie sanit."KOMPAKT"dla niepełnosprawnych
-pisuary porcelanowe
-Zaprawa cementowa M-12
-Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm – kl.15
-blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm
-Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
-lepik asfaltowy na zimno
-papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych
-Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm 
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,m2,m3,sztukach i kompletach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót 
zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-07.03 „OGRZEWANIE ELEKETRYCZNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem  robót związanych z wykonaniem montażu ogrzewania
elektrycznego  dla  zadania:  „WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY
BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY OBSERWACYJNEJ,
POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM,  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-03  
 Grzejniki elektryczne płytowe o wys.  500 mm i dług. do 400 mm
 Grzejniki elektryczne płytowe o wys.  300 mm i dług. do 500 mm
 Piec typu koza do ogrzewania pokoju z rurą spalinową
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-Grzejniki elektryczne płytowe o wys.  500 mm i dług. do 400 mm
-Grzejniki elektryczne płytowe o wys.  300 mm i dług. do 500 mm
-Piec typu koza do ogrzewania pokoju z rurą spalinową
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w sztukach. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-07.04 „INSTALOWANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  robót  związanych  z  wykonaniem montażu urzadzeń
wentylacyjnych  dla  zadania: „WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY
BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY OBSERWACYJNEJ,
POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM,  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-04  
 Wentylatory sufitowe wywiewne o średnicy 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale 

silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - wraz z próbą montażową
 Kratki wentylacyjne sufitowe o śr. do 150 mm
 Kratki wentylacyjne nawiewne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych
 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - 

udział kształtek do 35 %
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 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 160 mm - 
udział kształtek do 35 %

 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 100 mm, w układach kanałowych
 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
 Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 100 mm z pionowym wylotem 

powietrza
 Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 160 mm z pionowym wylotem 

powietrza
 Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr. do 100 mm
 Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr. do 150 mm
 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 -
 Izolacja rurociągów śr. 100 mm pasami izolacyjnymi gr. 40 mm
 Izolacja rurociągów śr. 160 mm pasami izolacyjnymi gr. 40 mm
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-Wentylatory sufitowe wywiewne o średnicy otworu 100 mm
-kratki wentylacyjne sufitowe  o średnicy 150 mm'
-kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm
-przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 200 mm
-kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100 mm
-podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm
-wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr. do 100,200 mm
-zaprawa
-pasy izolacyjne gr. 40 mm
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
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5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,m2,sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-07.05 „PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ-ROBOTY ZIEMNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem   robót  związanych  z  wykonaniem  przyłącza  wody  i
kanalizacji  sanitarnej-roboty  ziemne  dla  zadania:  „WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA
TERENIE  GMINY  BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY

OBSERWACYJNEJ,  POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM,  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

ORAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-05  
 Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w 

gruncie kat. IV
 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 
 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
 Obsypywanie rurociągu w wykopie kruszywem naturalnym
 Wywóz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km

z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
 Wykopy - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km (dalsze 4 km.)
 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w

gr.kat. IV
 Tuleje ochronne z rur o śr. 40-100 mmw ścianach lub stropach z cegły o gr. 48-60 cm
 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami 

szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość 
do 1m)

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
-rury stalowe przewodowe
-Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno
-bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III
-Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
-Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
-materiały pomocnicze
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy
 c)koparka
 d)Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
 e)Ładow.j-nacz.kołowa 1.25m3

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w m2,m3. Obmiar 
robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-07.06 „PRZYŁĄCZ WODY -ROBOTY MONTAŻOWE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem  robót związanych z wykonaniem przyłącza wody -roboty
montażowe  dla  zadania:  „WZROST  BIORÓŻNORODNOŚCI  NA  TERENIE  GMINY
BABORÓW”,  TJ.  BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO,  WIEŻY OBSERWACYJNEJ,
POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM,  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-06  
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 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących 
rurociągach o śr. 200 mm

 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania 
czołowego - rurociągi o śr. 32,90 mm (nakłady na 1 m przyłącza)

 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32,90 mm

 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 32,90 mm

 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 
32,90 mm

 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, 
PEHD o śr. do 40 mm

 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 40 mm
 Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 32,80 mm montowane na rurociągach 

PE
 Studnie wodomierzowa z PP o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
 Zasuwy typu "E" z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE
 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych  o śr. 

nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
 Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm
 Zawory  zwrotne antyskażeniowe typu BA śr. 80 mm
 Oznakowanie trasy przyłącza wody ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-Nasada rurowa żel. kołn. fi 200/50mm
-kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
-uszczelki gumowe płaskie
-śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M16
-Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8 mm
-Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm
-Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 32mm
-tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 32,90 mm
-kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej do 90 mm
-uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm
-krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
-Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
-Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
-Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm
-króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
-tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
-kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
-śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami
-Podchloryn sodowy
-Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm
-zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. do 32,80 mm
-króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o śr. do 50 mm
-nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. do 50 mm
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-uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. do 50 mm
-obudowy żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm
-skrzynki żeliwne do zasuw
-Taśma z polichlorku winylu
-kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 90 mm
-Studnie wodomierzowa z PP o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
-właz kanałowy typu ciężkiego
-wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 40 mm
-Zawory  zwrotne antyskażeniowe typu BA śr. 80 mm
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy
 c)Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm
 d)agregat prądotwórczy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,sztukach i kompletach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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ST-07.07 „PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ -ROBOTY MONTAŻOWE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem  robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji
sanitarnej - roboty montażowe dla zadania: „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE
GMINY BABORÓW”, TJ. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO, WIEŻY OBSERWACYJNEJ,
POMOSTU,  BOCIANIEGO GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM,  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Zakres robót objętych ST-07  
 Kanały z rur PP K2-KAN SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy 

umocnione
 Studnie rewizyjne z PP o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
 Zbiornik bezodpływowy o śr. 1500  mm i poj. 10,0 m3 w gotowym wykopie o głębokości

3m
 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
 Oznakowanie trasy sieci kanalizacji  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-rury  PP K2-KAN SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
-studnie rewizyjne z PP o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
-właz kanałowy typu ciężkiego
-zbiornik bezodpływowy o śr. 1500  mm i poj. 10,0 m3 w gotowym wykopie o głębokości 
3m
-deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
-drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
-rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
-taśma z polichlorku winylu
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  
pkt.3.
 3.2. Sprzęt stosowany

 a)drobny sprzęt
 b) środek transportowy
 c)żuraw samochodowy
 d)samochód dostawczy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
3.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
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4.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6, 
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST 
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach. Obmiar
robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania 
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST 08 

„ROBOTY DROGOWE”

CPV- 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane   

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową ścieżki, parkingu i zjazdu publicznego w 
ramach zadania pt: „WZROST BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE GMINY BABORÓW”, TJ. 
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO, WIEŻY OBSERWACYJNEJ, POMOSTU, BOCIANIEGO 
GNIAZDA WRAZ ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 w zakresie niezbędnym dla
potrzeb Gminy Baborów i obejmuje przebudowę ścieżki,parkingu i zjazdu publicznego.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych
przy wykonywaniu budowy ścieżki, parkingu, zjazdu publicznego i obejmują:
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku dla jezdni, parkingów i
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingów i ścieżki,
- wykonanie nawierzchni jezdni, parkingów i ścieżki,
Ilości robót podane zostały w Przedmiarze robót.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z PN-87/S-
02201 Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia i PN-S-96025
Nawierzchnie asfaltowe.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla
ruchu.
Podbudowa z tłucznia - dolna część konstrukcji nawierzchni jezdni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
Podbudowa z kruszywa naturalnego - dolna część konstrukcji nawierzchni jezdni
składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z kruszywa naturalnego.
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej
się do nawierzchni.
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania produkowana jednowarstwowo lub w dwóch warstwach
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych- nawierzchnia, której warstwa
ścieralna jest wykonana z płyt betonowych ażurowych.
Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
Krawężnik drogowy – prefabrykowana belka betonowa ograniczająca chodnik dla
pieszych od jezdni.
Obrzeże chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczająca
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych
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do komunikacji.

1.5 Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, polskimi normami, przepisami
techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane zostały w punkcie 2 ST 00
Materiały użyte do wykonania nawierzchni drogowych winny odpowiadać n/w
normom i przepisom oraz spełniać następujące wymagania:
- podbudowy z kruszywa łamanego gat. I wg. PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,
- piasek wg. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych – Piasek,
- pospółka wg. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
- betonowa kostka brukowa gat. I z betonu o wytrzymałości na ściskanie po 28
dniach min. 60 MPa, nasiąkliwość nie większa niż 5% a ścieralność nie większa
niż 4 mm posiadająca odpowiednią „Aprobatę techniczną”
- płyty betonowe ażurowe 60x40 cm gr. 8 cm gat. I z betonu klasy B 30
nasiąkliwość nie większa niż 5% a ścieralność mie większa niż 3,5 mm
posiadające odpowiednią „Aprobatę techniczną”.
- krawężniki drogowe gat. I o wym. 15x30x100 z betonu B25 wg. PN-EN 1340
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
Nasiąkliwość nie większa niż 4%, mrozoodporność - F150.
- rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC Ø200x5,9 kielichowe z uszczelkami
gumowymi o sztywności obwodowej SN8
– rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC Ø160x4,7 kielichowe z uszczelkami
gumowymi o sztywności obwodowej SN8
– tuleje ochronne PVC Ø200 i Ø160 krótkie (przejścia szczelne przez ściany
betonowe)
- kręgi betonowe o średnicy Ø1200 mm ze stopniami złazowymi, z betonu klasy
B-45 wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego
(F-150), spełniające wymagania normy PN-EN 1917:2002,
- kręgi betonowe o średnicy Ø500 mm, z betonu klasy B-45 wodoszczelnego (W-
8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-150), spełniające
wymagania normy PN-EN 1917:2002,
- pokrywowe płyty żelbetowe z otworem włazowym Ø202/60, z betonu B-45,
- pierścienie odciążające żelbetowe z betonu B-25 Ø202/150 cm
- włazy kanałowe typu ciężkiego (D400) Ø600 mm wg. PN-EN 124:2000
- wpusty ściekowe bez kołnierza od strony krawężnika klasy D 400 wg. PN-EN
124:2000
- stopnie włazowe żeliwne wg PN-64/H-74086/10,

– betony i zaprawy cementowe wg BN-62/6738-03,-04,-07/14.

3 SPRZĘT
Do robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych można stosować
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sprzęt:
- spycharka gąsiennicowa 74 kW,
- sprężarka spalinowa 4-5 m³/min,
- równiarka samojezdna 74 kW,
- walec statyczny samojezdny,
- walec statyczny ogumiony,
- płyta wibracyjna,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- samochód samowyładowczy 5-10 ton,
- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0.
- dźwig samochodowy 6-12t,
- samochód skrzyniowy 5-10t,
- samochód dostawczy 0,9t,

– piła do cięcia wyrobów betonowych,

4 TRANSPORT
Materiały do wbudowania jako elementy nawierzchni drogowej mają być
dostarczane na budowę samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi o
ładowności 10-15 ton. Sposób transportu powinien zapewniać właściwą organizację
i bezpieczeństwo robót. Kostkę betonową i płyty ażurowe transportować według
asortymentu samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi.
Palety z krawężnikami należy układać na samochodzie w jednej warstwie przy
użyciu dźwigu lub wózka widlaka.
Piasek i kruszywo należy transportować i dostarczyć samochodami
samowyładowczymi o ładowności 5-15 ton.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji inwestora harmonogram robót
obejmujący całość prac związanych z odbudową nawierzchni drogowych.
Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu wykonawca ma obowiązek zgłosić
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru. Kontynuowanie robót jest możliwe
tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robót poprzez spisanie protokołu
odbioru częściowego robót, bądź zapis w dzienniku budowy.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normą PN-S-02204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie dróg.
5.1 Warstwa odsączająca
Warstwa odsączająca winna być wykonana z materiału spełniającego wymagania
normy PN-B-11113 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek”.
- wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika k 10 m/dobę
- zagęszczalność – wskaźnik różnoziarnistości o wartości co najmniej 5 i
umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować równiarki i walce drogowe, a
w miejscach trudno dostępnych sprzęt ręczny, zapewniający uzyskanie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Warstwa odsączająca powinna być
rozkładana w taki sposób i mieć taką grubość, aby po zagęszczeniu ostateczna
grubość warstwy była w każdym miejscu jednakowa i równa grubości projektowej.
5.2 Podbudowa z kruszywa łamanego
Podbudowę należy wykonać jako jednowarstwową z kruszyw naturalnych,
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łamanych, klasy I, zagęszczanych mechanicznie. Zastosowane materiały winny
spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996 „Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych”. Warstwę podbudowy należy wykonać z tłucznia 0-31,5. Kruszywo
powinno być rozkładane w taki sposób, aby po zagęszczeniu ostateczna grubość
warstwy była równa grubości projektowanej. Warstwa winna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczenie wykonuje się niezwłocznie po końcowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa z zachowaniem kolejności od dolnej do górnej krawędzi podbudowy, aż
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1,0.
Podczas zagęszczania wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności
optymalnej, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) z tolerancją wilgotności od 1% do
+2%. Tolerancja grubości podbudowy po zagęszczeniu i zaklinowaniu w stosunku
do podanej w projekcie nie może przekroczyć ±2cm. Spadek poprzeczny warstw
powinien wynosić 3% na prostych odcinkach drogi z tolerancją ±0,5%.Równość w
profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona 4 – metrową łatą nie może
przekraczać 15 mm.
5.3 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej .
Kostkę należy układać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej z
zachowaniem podanych w dokumentacji spadków poprzecznych i podłużnych.
Kostkę należy układać tak aby szczeliny między nimi wynosiły od 2 do 3mm i o ok.
1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulegnie zagęszczeniu. Dla zachowania wymaganych odstępów
fugowych układanie należy regularnie kontrolować sznurem lub łatą i prowadzić
bieżące korekcje odchyleń. Wibrować można wyłącznie kostkę suchą przy użyciu
wibratora z podkładką gumową. Fugi należy wypełnić suchym drobnym piaskiem
na pełną wysokość elementu.
Należy stosować kostkę spełniającą wymagania podane w punkcie 2 Materiały o
grubości 8 i 6 cm.
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny
przekraczać 0,8cm
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ±1cm.
Pomiary cech geometrycznych nawierzchni powinny być przeprowadzane nie
rzadziej niż 2 razy na każde wykonane 100m² i w punktach charakterystycznych dla
niwelety kub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor
nadzoru.
5.4 Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych.
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Płyty układa się na
podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm. Po ułożeniu płyt należy
wypełnić spoiny przez zamulanie. Piasek do zamulenia powinien zawierać od 3 do
8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną
wysokość płyt. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić otoczakami.
5.5 Krawężniki drogowe uliczne i najazdowe
Należy stosować krawężniki spełniające wymagania podane w niniejszej
specyfikacji w punkcie 2 Materiały.
Krawężniki betonowe należy ustawić na ławie betonowej z oporem wykonanej z
betonu B-15. Na obrzeżach parkingu od strony ziemi uprawnej wykonać ławę
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betonową o zwiększonej wysokości dostosowując ją do poziomu gruntów ornych
zgodnie z przekrojami w projekcie. Na łukach stosować kształtki a odcinki proste
wykonać z całych krawężników lub obrzeży. Styki między krawężnikami i obrzeżami
wypełnić zaprawą cementową M15. Odległość górnej powierzchni krawężnika lub
obrzeża od jezdni powinna być zgodna z podanymi na rysunkach przekrojów. Przy
zakończeniu zjazdu i wjazdu wysokość krawężnika winna schodzić do zera.
5.6 Odwodnienie parkingu
Studzienki ściekowe w jezdni należy wykonać z rur betonowych Ø500 z
osadnikiem Odprowadzenie wody ze studzienek betonowych Ø500 powinno
znajdować się co najmniej 80 cm ponad dnem studzienki oraz około 1,20m od
powierzchni terenu. Na studzienkach betonowych Ø500 zabudować wpusty
deszczowe żeliwne klasy D400 ułożone na pierścieniach odciążających.
Studzienki należy połączyć z kanalizacją deszczową rurami PVC Ø160 klasy S.
Spadek rur powinien wynosić min.1%. Studnie chłonne należy połączyć ze sobą
rurami PVC Ø200 klasy S ze spadkiem 0,5% (zgodnie z projektem). Rury ułożyć na
ubitej podsypce piaskowej lub z pospółki a następnie obsypać i zasypać pospółką
dokładnie zagęszczając. Połączenie rur ze studzienkami ściekowymi i studniami
chłonnymi wykonać jako szczelne.
Montaż wykonać zgodnie z warunkami podanymi w normie PN-B-10729 Studzienki
kanalizacyjne oraz w PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z PN-S-02204 Drogi samochodowe.
Odwodnienia dróg, PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne oraz PN-EN-
124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Program zapewnienia jakości
Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 6.1 ST 00.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 6.2 ST 00.
6.3 Badania i pomiary
Ogólne zasady pomiarów i badań zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 6.3 ST
00.
6.4 Kontrola wykonania nawierzchni
Wymagania jakie powinny spełniać poszczególne warstwy konstrukcyjne podano w
punkcie 2 i 5 niniejszej specyfikacji
Kontrola jakości winna obejmować wykonanie następujących czynności:
- sprawdzenie stanu podłoża pod względem zgodności rzędnych, spadku
podłużnego i poprzecznego z dokumentacją oraz stopnia zagęszczenia,
- sprawdzenie jakości wykonania warstwy odsączającej w zakresie grubości oraz
stopnia jej zagęszczenia,
- sprawdzenie jakości wykonania warstw podbudowy tłuczniowej i z kruszywa
naturalnego w zakresie, grubości, równości w profilu podłużnym i przekroju
poprzecznym, stopnia zagęszczenia oraz zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie jakości wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej w
zakresie nierówności podłużnych, spadków poprzecznych i rzędnej niwelety,
- sprawdzenie jakości wykonania nawierzchni z betonowych płyt ażurowych w
zakresie nierówności podłużnych, spadków poprzecznych i rzędnej niwelety,
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- sprawdzenie jakości wykonania ustawienia krawężników drogowych
- sprawdzenie odwodnienia parkingu i jezdni w zakresie szczelności, spadków i
posadowienia zgodnie z rzędnymi podanymi w projekcie.
- zgodności użytych do budowy materiałów z dokumentacją i normami
przedmiotowymi.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie 7.1 ST 00.
7.2 Zasady określania ilości robót
Ogólne zasady określania ilości robót podano w punkcie 7.2 ST 00.
Warstwa odsączająca obmierzona zostanie w m² z dokładnością do 0,01 m²
Podbudowa z kruszywa łamanego obmierzona zostanie w m² z dokładnością do
0,01 m²
Podbudowa z kruszywa naturalnego obmierzona zostanie w m² z dokładnością do
0,01 m²
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obmierzona zostanie w m² z
dokładnością do 0,01 m²
Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych obmierzona zostanie w m² z
dokładnością do 0,01 m²
Montaż krawężników drogowych obmierzony zostanie w mb z dokładnością do 0,01
mb
Studzienki rewizyjne i ściekowe obmierzone będą w kpl.
Przykanaliki i sieci obmierzone będą w mb z dokładnością do 0,01 mb

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbiorów robót podane zostały w punkcie 8 ST 00.
8.2 Rodzaje odbiorów robót
8.2.1 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu należy dokonać zgodnie z
punktem 8.1 Specyfikacji Technicznej nr 00 „Wymagania Ogólne”.
Następujące roboty podlegają odbiorowi na zasadach jak dla odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu:
- warstwa odsączająca,
- podbudowa z kruszywa łamanego
- podbudowa z kruszywa naturalnego,
- warstwa nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej
- warstwa nawierzchni parkingu z betonowych płyt ażurowych
- warstwa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej
- odwodnienie jezdni i parkingu
8.2.2 Odbiór częściowy robót
Odbioru częściowego robót należy dokonać zgodnie z punktem 8.2 Specyfikacji
Technicznej nr 00 „Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi częściowemu podlegają odbiory nawierzchni w poszczególnych etapach.
8.2.3 Odbiór końcowy robót
Odbioru końcowego robót należy dokonać zgodnie z punktem 8.3 Specyfikacji
Technicznej nr 00 „Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanych robót po ich zakończeniu.
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8.2.4 Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbioru ostatecznego pogwarancyjnego robót należy dokonać zgodnie z punktem
8.4 Specyfikacji Technicznej nr 1 „Wymagania Ogólne”.
9 WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności
Wymagania ogólne dotyczące płatności podane zostały w punkcie 9.1 ST 00
9.2 Płatności
Płatności częściowych dokonuje się po stwierdzeniu wykonania robót zgodnie z
wymogami pkt. 5, sprawdzeniu jakości robót oraz w oparciu o obmiar robót
sporządzony zgodnie z punktem 7 specyfikacji..
Końcowe rozliczenie następuje po uzyskaniu pozytywnego protokołu końcowego
odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. podział, nazwy, określenia
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych.
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
4. PN-EN-197-1:2002 Cement część 1: Skład wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego
wymagania i ocena zgodności.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
6. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tłucznia kamiennego.
7. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
8. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
10.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
11.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
12.PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
13.PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne,
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
14.PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania
przewodów pod ziemią i nad ziemią.


