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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 

-kategoria robot  
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 
8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. odbiór końcowy  

8.4. odbiór po okresie rękojmi 
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8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych remontu budynku  Ratusza Miejskiego 
przy ul.Rynek 1 w Solcu nad Wisłą 
 

-Adres inwestycji: 

Budynku Ratusza Miejskiego 
przy ul.Rynek 1 
27-300  Solcu nad Wisłą 

 
-Nazwa i adres zamawiającego: 

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą 
ul. Rynek 1 
27-300 Solec nad Wisłą 
NIP  811-14-55-222         

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 376-12-66 
fax: +48 (48)  376-12-66 
strona www:   www.bip.solec.pl 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Budynek Ratusza Miejskiego przy ul.Rynek 1 w Solcu nad Wisłą 
 

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych tj. wykonania remontu elewacji budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) ,remont dachu tak aby spełniał 
wymagane funkcje techniczne i uŜytkowe określone w dokumentacji projektowej.  

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyŜszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 
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1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaŜe Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
ppoŜ. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyŜej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
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oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciw poŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu odpadów budowlanych.  

 

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

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

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjaliztyczne 

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i 

kolei; wyrównywania terenu 

Kategoria:    

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45262300-4 Betonowanie 

 45321000-3 Roboty izolacyjne 

 45262310-7 Zbrojenie betonu 

 45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45262500-6 Roboty murarskie  

 45324000-4 Tynkowanie 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
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 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

 45312300-3 Ochrona odgromowa 

 

 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i uŜycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych teŜ” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
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wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach uŜytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

  

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
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inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacji przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, Ŝurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 
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V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 

 
6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  

 
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• ksiąŜkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
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techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w m. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
naleŜytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  

 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  
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8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom, ul. śeromskiego 31,                 
tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 48-340-46-46                                 
anowakowska@n-projekt.com.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  
 

1 PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-600 Radom, ul. śeromskiego 31,                 
tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 48-340-46-46                                 
anowakowska@n-projekt.com.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych remontu budynku  Ratusza Miejskiego 
przy ul.Rynek 1 w Solcu nad Wisłą 
 

-Adres inwestycji: 

Budynku Ratusza Miejskiego 
przy ul.Rynek 1 
27-300  Solcu nad Wisłą 
 
-Nazwa i adres zamawiającego: 

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą 
ul. Rynek 1 
27-300 Solec nad Wisłą 
NIP  811-14-55-222         

-Dane Kontaktowe 

telefon:  +48 (48) 376-12-66 
fax: +48 (48)  376-12-66 
strona www:  www.bip.solec.pl 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych tj. . wykonania remontu elewacji budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) ,remont dachu  tak aby spełniał 
wymagane funkcje techniczne i uŜytkowe określone w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12, 

kom.0504-175-774  lub 0504-282-322 tel./fax 048-3215806,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1.PUH PROJEKT Agata Nowakowska, 26-660 Wielogóra, ul. Ceglana 12,  

tel.0504-175-774     lub 0504-282-322   tel./fax 048-3215806,nowakowski@architekci.pl 

2.mgr inŜ. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor 

26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1 

tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 
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- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262300-4 Betonowanie 

45321000-3 Roboty izolacyjne 

45262310-7 Zbrojenie betonu 

45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45262500-6 Roboty murarskie  

45324000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

 

 

 

 

 

 

WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski 
 
 
- Podpis autora specyfikacji 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. arch. Marcin Nowakowski) 

-Data opracowania specyfikacji 

maj 2010r 
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 BranŜa elektryczna 

Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

 
WyŜej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inŜ. Marian Szpindor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Podpis autora specyfikacji 

 

....................................................................................................................................... 

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inŜ. Marian Szpindor) 

 

-Data opracowania specyfikacji 

maj  2010r. 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45262300-4 Betonowanie 

3 45321000-3 Roboty izolacyjne 

4 45262310-7 Zbrojenie betonu 

5 45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 

6 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

7 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

8 45262500-6 Roboty murarskie  

9 45324000-4 Tynkowanie 

10 45442100-8 Roboty malarskie 

11 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

12 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  

13 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

14 45312310-3 Ochrona odgromowa 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

• usunięcie istniejących rynien i rur spustowych, 
• demontaŜ zwodów i uziomów istniejącej instalacji odgromowej, 
• demontaŜ nieuŜywanych haków do napowietrznych przyłączy elektrycznych 
• rozebranie opasek i chodników w miejscach wykonywania wykopów odkopanie ścian 

fundamentowych budynku na głębokość pozwalającą na dostęp do ław 
fundamentowych, 

• skucie cokołu na ścianach zewnętrznych budynku, 
• skucie nierówności na ścianach fundamentowych, 
• skucie zawilgoconych, zasolonych, a takŜe spękanych i odspojonych fragmentów 

tynków zewnętrznych oraz fragmentów gzymsów, 
• demontaŜ istniejących okien i podokienników, 
• demontaŜ stolarki drzwiowej przewidzianej do usunięcia  
• usunięcie drewnianej podbitki nad przejazdem bramowym , 
• demontaŜ drewnianej ścianki w przejeździe oddzielającej go od części północnej 

budynku,  
• demontaŜ istniejących obróbek blacharskich, ogniomurów i kominów, 
• usunięcie i zutylizowanie istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych cementowo-

azbestowych, 
• rozebranie istniejących kominów od góry do wysokości ponad strop ostatniej 

kondygnacji, 
• rozbiórkę istniejącej ściany ogniomuru  
• demontaŜ istniejącej konstrukcji dachu oraz zniszczenie poprzez spalenie z dala od 

budynków, elementów poraŜonych przez grzyby i szkodniki drewna, 
• demontaŜ desek podłogi poddasza przybitych do belek stropów ostatniej kondygnacji, 
• usunięcie polepy glinianej stanowiącej izolację stropu  ostatniej kondygnacji 
• rozkucie otworów okiennych i drzwiowych w celu ich przesunięcia. 
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1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

2.1. Dla  wyŜej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych naleŜy zadbać o odłączenie instalacji gazowej, elektrycznej, 
telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyŜszych prac.  
  
  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 
okna oraz istniejące instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji (instalacje te jako nowe pozostają 
bez zmian). 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 
• usunięcie istniejących rynien i rur spustowych, 
• demontaŜ zwodów i uziomów istniejącej instalacji odgromowej, 
• demontaŜ nieuŜywanych haków do napowietrznych przyłączy elektrycznych 
• rozebranie opasek i chodników w miejscach wykonywania wykopów (wzdłuŜ ścian 

budynku) 
• odkopanie ścian fundamentowych budynku na głębokość pozwalającą na dostęp do ław 

fundamentowych (prace ziemne wykonać pod nadzorem archeologicznym), 
• skucie cokołu na ścianach zewnętrznych budynku, 
• skucie nierówności na ścianach fundamentowych, 
• skucie zawilgoconych, zasolonych, a takŜe spękanych i odspojonych fragmentów 

tynków zewnętrznych oraz fragmentów gzymsów, 
• demontaŜ istniejących okien i podokienników, 
• demontaŜ stolarki drzwiowej przewidzianej do usunięcia (zgodnie z częścią graficzną 

opracowania), 
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• usunięcie drewnianej podbitki nad przejazdem bramowym , 
• demontaŜ drewnianej ścianki w przejeździe oddzielającej go od części północnej 

budynku,  
• demontaŜ istniejących obróbek blacharskich, ogniomurów i kominów, 
• usunięcie i zutylizowanie istniejącego pokrycia dachu z płyt falistych cementowo-

azbestowych, 
• rozebranie istniejących kominów od góry do wysokości ponad strop ostatniej 

kondygnacji, 
• rozbiórkę istniejącej ściany ogniomuru jak pokazano w części graficznej 
• demontaŜ istniejącej konstrukcji dachu oraz zniszczenie poprzez spalenie z dala od 

budynków, elementów poraŜonych przez grzyby i szkodniki drewna, 
• demontaŜ desek podłogi poddasza przybitych do belek stropów ostatniej kondygnacji, 
• usunięcie polepy glinianej stanowiącej izolację stropu  ostatniej kondygnacji 
• rozkucie otworów okiennych i drzwiowych w celu ich przesunięcia. 

 
Szczególną uwagę zwrócić na rozbiórkę i utylizację płyt eternitowych. 
Przy demontaŜu pokryć dachowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich 
wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)  
Wykonanie robót reguluje nowelizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest                     z 
dnia 19 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.), szczególnie w zakresie: 
- udzielania zezwolenia lub wprowadzenia innych wymagań kwalifikacyjnych dla firm, wykonujących prace 
polegające na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest  
– w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników, posiadania wymaganego wyposaŜenia 
technicznego oraz stosowania technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników i środowiska przed 
szkodliwością azbestu, 
- wprowadzenia – dla właścicieli obiektów zawierających azbest – odpowiedzialności administracyjnej, za 
nieprzestrzeganie przepisów prawa, dotyczących ochrony przed szkodliwością azbestu, 
- stopniowej likwidacji nadmiernego i niekontrolowanego importu wyrobów zawierających azbest, a takŜe 
przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobów stosownych procedur postępowania, 
Roboty realizowane są przez czteroosobową brygadę pracowników pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za 
wykonanie zadania.  
Rozpoczęcie demontaŜu pokrycia dachowego poprzedzone zostanie zrealizowaniem prac przygotowawczych.  
Prace te polegają na :  
a)odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontaŜu widocznymi taśmami przed dostępem niepowołanych osób oraz 

niepowołanych pojazdów, 

b)umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami,  

c)dostarczeniu do miejsca demontaŜu pokrycia dachowego niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet drewnianych 

na których składowane będą zdemontowane płyty azbestowo – cementowe, 

d)zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi uŜywanych do prac demontaŜowych,  

e)doprowadzeniu węŜem gumowym (plastikowym) wody, pozwalającej zraszać demontowane poszycie dachowe, 

f)wyposaŜeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz sprzęt ochrony osobistej 

(kombinezony, filtry, rękawice, itp.).  

Prace demontaŜowe wykonywane są przy pomocy narzędzi ręcznych z naleŜytą starannością. Bezpośrednie prace 
demontaŜowe wykonuje dwóch pracowników, dwóch zaś pozostałych odbiera od nich zdemontowane płyty i układa 
na wcześniej przygotowanych paletach. Ilość płyt na palecie wynika z uwarunkowań transportowych, na kaŜdej 
palecie zgromadzone są płyty o łącznej masie mniejszej niŜ 1 Mg.  
Grunt, na którym znajdują się palety naleŜy przykryć folią.  
KaŜda paleta z płytami azbestowo - cementowymi powinna być następnie szczelnie ofoliowana z kaŜdej strony, zaś 
sama folia zabezpieczona przed ewentualnym rozwinięciem.  
Podczas pakowania płyty azbestowo – cementowe winny być utrzymywane w stanie wilgotnym.  
Szczelny „pakiet” płyt zostaje, po zakończeniu prac demontaŜowych, kaŜdorazowo załadowany na środek 
transportowy, którym odpady odwiezione zostaną do miejsca ich unieszkodliwienia. Ewentualne drobne odpady 
azbestowo – cementowe w postaci odłamanych kawałków płyt są starannie zebrane i w stanie wilgotnym 
zapakowane do worków foliowych, szczelnie następnie zamkniętych. Odpady te, podobnie jak wspomniane wyŜej 
płyty azbestowo – cementowe naleŜy wywieźć do miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega 
równieŜ folia, stanowiąca zabezpieczenie rodzimego terenu.  
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Po zakończeniu robót, dokonana naleŜy dokonać zostaje wizji terenu przyległego do miejsca demontaŜu płyt 
azbestowo – cementowych, celem sprawdzenia pod kątem jego zanieczyszczenia odpadami azbestowymi – 
rozbiórkowymi.  
Pracownicze środki ochrony osobistej zostają – podobnie jak odpady azbestowo – cementowe – kaŜdorazowo są 
zbierane i pakowane do szczelnych worków foliowych, a następnie wywoŜone do miejsca ich unieszkodliwienia.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania moŜe zakwalifikować tylko InŜynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera 

10.3. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 1997, Nr 101, 
poz.628 z późn. zm.).  
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.628).  
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627).  
10.2. Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania 
oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 1998 r., Nr 138, poz. 895)  
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub 
do wprowadzenia na polski obszar celny (z 1998 r. Dz. U. Nr 44,  poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 
15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77 i z 2002 r. Nr 1, poz.11).  
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. - w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)  
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 112, poz. 1206)  
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1736)  
6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w 
sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 
355)  
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników 
rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo naraŜonych na te 
czynniki (Dz. U. z 1996 r., Nr 121, poz. 571)  
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)  
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyŜszych 
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513)  
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10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608).  
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.            w sprawie kursów 
dokształcających kierowców pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne (Dz. U. Nr 57, poz. 609).  
Zgodnie z rozporządzeniem kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest 
posiadać świadectwo ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewoŜących materiały 
niebezpieczne, wydane przez jednostkę upowaŜnioną przez marszałka województwa. 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. - w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1453) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r., zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335). 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. - w sprawie sposobu przedkładania 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla 
środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 r 
10.2. Dyrektywy i zalecenia organizacji międzynarodowych 
1. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwca 1986 r. – 
dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu. 
2. Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986 r.– dotyczące ochrony 
pracowników przed działaniem azbestu. 
3. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. – w sprawie ochrony osób naraŜonych na 
ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami wynikającymi z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia  
29 maja 1991 r.). 
4. Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. – o ochronie pracowników przed zagroŜeniem 
związanym z naraŜeniem na działanie azbestu w pracy (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 91/382/EWG). 
5. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. – w sprawie ochrony pracowników przed 
naraŜeniem na z czynniki rakotwórcze w środowisku pracy (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 99/38/WE). 
6. Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. – o dopuszczalnym stęŜeniu włókien azbestu 
(uzupełnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG). 
7. Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. – w sprawie ochrony młodocianych w miejscu pracy. 
8. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. – w sprawie odpadów. 
9. Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. – w sprawie zasad prawa, przepisów i środków 
administracyjnych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskie, jak równieŜ odnoszących się do ograniczeń w 
zakresie handlu i stosowania substancji niebezpiecznych. 
10. Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. – w sprawie ujednolicenia ustawodawstwa, 
przepisów i postanowień krajów członkowskich. 
11. Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. – jako uzupełnienie do Dyrektywy Nr 76/769/EWG. 
12. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG a dnia 12 czerwca 1987 r. – o ochronie bezpieczeństwa i higieny w miejscu 
pracy. 
13. Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. – w sprawie zapobiegania i zmniejszania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem. 
14. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. – w sprawie zbliŜania ustawodawstwa, przepisów i 
postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących produktów budowlanych. 
15. Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. – w sprawie zbliŜania ustawodawstwa, przepisów i 
postanowień administracyjnych krajów członkowskich, dotyczących wprowadzania ograniczeń w zakresie 
rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiecznych substancji i wyrobów technicznego zastosowania. 
16. Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. – w sprawie zanieczyszczeń środowiska przez 
zakłady przemysłowe. 
17. Dyrektywa Rady Nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. – w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed niebezpieczeństwem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. 
18. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. – w sprawie składowania odpadów. 
19. Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. – w sprawie odpadów niebezpiecznych. 
20. Rozporządzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. – w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w 
obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza jej obszar. 
21. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizująca Dyrektywę 85/337/EWG – w sprawie oceny 
oddziaływania niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć na środowisko. 
22. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. – w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i kontroli. 
23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków 
oddziaływania na środowisku niektórych planów i programów. 
24. Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji i racjonalizacji sprawozdań 
dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady dotyczących środowiska 
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2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie ławy Ŝelbetowe z betonu B25 do podbicia fundamentów wraz z ich zbrojeniem. 

 

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 InŜyniera. 

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 wyŜszej niŜ 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. 
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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 naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we 

wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

–Cement pochodzący z kaŜdej 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 obejmuje tylko badania podstawowe. 

–Ponadto przed uŜyciem 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 wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 

uŜyty 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 bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach) 

–dla cementu luzem: 

–magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

–PodłoŜa 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 zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty 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. 

–KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

–1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

–3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem 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 umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

–B-20 dla wykonania konstrukcji podstawowej. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

–nasiąkliwość nie większa jak 4% 

–mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
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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/cm3, 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” naleŜy 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 dłuŜszy niŜ: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

–Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 

–Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Schody oraz płyta podestowa moŜe być rozszalowywana po uzyskaniu przez beton 70% 
wytrzymałości.  

 
–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. 
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–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 naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

–Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 

łatwe ich opróŜnianie 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 naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

–Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomo-

cą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

–Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

–w fundamentach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

–warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

–przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

–Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy 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 stanie 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 charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

–Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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–Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 

–Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

–Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

–obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

–W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo 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 InŜynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

–JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy 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: 

–badanie składników betonu 

–badanie mieszanki betonowej 

–badanie betonu. 
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Podbicie fundamentów dotyczy miejsc zaznaczonych w dokumentacji projektowej. Podbicie wykonać 

co max. �120 cm.. Na głębokości 40 cm poniŜej spodu fundamentów wykonać ławę Ŝelbetową z betonu B 

25 zbrojona  6 x #12 mm wysokości  40 cm i szerokości  w kaŜdym przypadku o 20 cm szerszej od 

grubości istniejącej ściany fundamentowej celem pozostawienia odsadek 10 cm z kaŜdej strony. W 

poziomie posadzki naleŜy wykonać izolację poziomą. Przestrzeń około 5 cm pomiędzy istniejącą ławą a 

nowym fundamentem naleŜy dokładnie podbić wilgotnym betonem na bazie cementu ekspansywnego.  

Prace związane z podbijaniem naleŜy prowadzić wg niŜej podanych zasad: 
- wykonać wykop pod ławą istn. na długości max. 1,2m 
- boki wykopu zabezpieczyć folią przed obsypywaniem. 
- wstępnie spód ławy istniejącej podbić stemplami ( w ilości 4 szt/mb ławy) w postaci 
rury stalowej φ88,9/5 zaopatrzonej u góry w blachę 100x10/200. Spód rury oprzeć na 
bloczku betonowym. 
- na dnie wykopu ułoŜyć zbrojenie ławy ( 6#12-A-IIIN oraz strzemiona φ6 co 15 cm) 
przenikające folię na długość min. 60 cm na kaŜdą stronę wzdłuŜ podbijanej ściany. 
- wylać ławę o wysokości 50 cm 
- ułoŜyć izolację poziomą z papy 
- po uzyskaniu przez beton ławy odpowiedniej wytrzymałości pozostałą przestrzeń 
pomiędzy nowym a istniejącym murem wypełnić betonem ekspansywnym 
(zastosować domieszkę spęczniająca wg załączonej informacji) wykonać następny 
podkop w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej i powtórzyć w/w czynności. 
- zbrojenie poszczególnych odcinków ławy łączyć przez spawania 

UUUUWAGI:WAGI:WAGI:WAGI:    

----W TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT NIE DOPUT NIE DOPUT NIE DOPUT NIE DOPUŚCICICICIĆ    DO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIE    

SISISISIĘ    GRUNTGRUNTGRUNTGRUNTÓW SPOISTYCH.W SPOISTYCH.W SPOISTYCH.W SPOISTYCH.    

----W PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓWWWW    

NIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBIÓRKI LUBRKI LUBRKI LUBRKI LUB    

UPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIĘ    GRUNTGRUNTGRUNTGRUNTÓW SPOISTYCH, NALEW SPOISTYCH, NALEW SPOISTYCH, NALEW SPOISTYCH, NALEśY JE USUNY JE USUNY JE USUNY JE USUNĄĆ    IIII    
ZASTZASTZASTZASTĄPIPIPIPIĆ    CHUDYM BETONEM B10.CHUDYM BETONEM B10.CHUDYM BETONEM B10.CHUDYM BETONEM B10. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

–Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 

warunki umoŜliwiające 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 InŜyniera 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 naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

–Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
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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 poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

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 wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ 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 takŜe 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 uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

–UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

–Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

–wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

–pęknięcia są niedopuszczalne, 

–rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

–pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

–równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niŜ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
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JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

–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 dołków i porów, 

–wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 

załoŜonej w projekcie technicznym. 

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

Beton konstrukcyjny – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

Podbetony– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad podanych powyŜej. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjnego: 

–dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

–oczyszczenie podłoŜa 

–wykonanie deskowania z rusztowaniem 

–ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

–pielęgnację betonu 

–rozbiórką deskowania i rusztowań 

–oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 

przygotowanie, ułoŜenie, 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-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050  Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 
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3.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY IZOLACYJNE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji  fundamentów i murów fundamentowych, 

Izolacje przeciwwilgociowe i paraizolacje. 

 - Izolacja fundamentów i murów fundamentowych  wg. ekspertyzy mykologicznej,  styropian grubości 
min. 2 cm 
- Paraizolacja nad ostatnim stropem oraz w stropodachu  folia PE a następnie na niej izolację 
termiczną z wełny mineralnej grubości 20cm.  
- Wykonanie ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym z wełny mineralnej twardej gr.20cm, 
mocowanej na kołki z tworzywa sztucznego do stropu. Wykonanie na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego zbrojonego siatką (technologia lekka mokra). Malowanie tynku farbą 
elewacyjną silikonową białą.  
- Remont stropu nad ostatnią kondygnacją 
 
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 InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować materaiły 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 wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
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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 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej 

 
W ścianach konstrukcyjnych parteru naleŜy wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji 

niskociśnieniowej z zastosowaniem płynów iniekcyjnych: 

a) Preparat oparty na związkach krzemu do wykonywania przepony poziomej w murach 
zawilgoconych, szczególnie w renowacji starego budownictwa. Zalecany do uszczelniania 
poziomego murów metodą iniekcji niskociśnieniowej, których wilgotność osiąga wartość do 
95%.Dzięki niskiej lepkości hydrofobizuje podłoŜe, a w wyniku reakcji chemicznej zwęŜa 
kapilary. 

b)Polimerowa emulsja uszlachetniająca do jastrychów, zapraw murarskich, tynków 
tradycyjnych, zapraw klejowych, zapraw do spoinowania oraz betonów. PodwyŜsza 
wytrzymałość na zginanie i ścieranie oraz przyczepność. Redukuje współczynnik 
Woda/Cement. 

c) Mineralna, dwuskładnikowa, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca do   
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stosowana do ochrony betonu 
 

d) Bitumiczna, grubowartswowa powłoka uszczelniająca, dwuskładnikowa do izolowania   
zewnętrznych części budowli naraŜonych na wilgoć gruntu, wodę nie będącą pod ciśnieniem 
i wodę ciśnieniową (przy odpowiedniej konstrukcji).  

      
 

Po wykonaniu izolacji, na warstwę masy izolacyjnej naleŜy przykleić płyty styropianowe 
grubości min. 2 cm ze styropianu EPS-100 (dawne oznaczenie FS20) lub styropianu 
ekstrudowanego.  
e) Styropian 

Styropian odmiany  samogasnący min. FS-20 

Wymagania 

 Powierzchnia styropianu powinna być szorstka , krawędzie proste bez wyszczerbień. 
 Styropian powinien być sezonowany co najmniej 2 miesiące od momentu 
 wyprodukowania. PN-B-20130:1999/Az1:2001. 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. 

  

f)  Membrama uszczelniająca 

Zaprawa hydraulicznie wiąŜąca, elastyczna i odporna na ciśnienie 

Foila Pe 

 
 

g) Wełna mineralna 
Miękka  wełna mineralna grubość- 10cm x 2  
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wełna mineralna 

Wymagania: 

–wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

–powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 

h)Wykonanie ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym z wełny mineralnej twardej gr.20cm, 
mocowanej na kołki z tworzywa sztucznego do stropu. Wykonanie na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego zbrojonego siatką (technologia lekka mokra). Malowanie tynku farbą 
elewacyjną silikonową białą.  
 
i) Po uprzednim rozebraniu podłogi z desek gr.4cm oraz demontaŜu polepy glinianej projektuje 
się remont stropu nad piętrem w zakresie umoŜliwionym przez demontaŜe. 
Odsłonięte belki stropowe oraz podprzybitkę z desek oczyścić i zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym , grzybobójczym i bakteriobójczym.  W razie konieczności zniszczone 
elementy wymienić. 
Na istniejącym deskowaniu ułoŜyć paroizolację z foli PE, a następnie na niej izolację termiczną 
z wełny mineralnej grubości 20cm.  
Na belki stropowe przybić warstwę z desek sosnowych gr. 3,0cm , które będą stanowić podłogę 
dla poddasza.  
 
 
 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

2.2. Izolacji zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej 

W celu wykonania izolacji rozebrać istniejące opaski i chodniki w miejscach wykonywania 
wykopów. NaleŜy odkopać ścianę na głębokość pozwalającą na dostęp do ławy fundamentowej.  
NaleŜy skuć tynki na ścianach cokołu budynku na wysokość min. 50cm powyŜej zasolenia i 
zawilgocenia.   
 

W ścianach konstrukcyjnych parteru naleŜy wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji 
niskociśnieniowej z zastosowaniem płynów iniekcyjnych np. AQUAFIN-F firmy 
SCHOMBURG lub odpowiednik innych firm i systemów renowacyjnych. 

Metoda ta polega na wywierceniu otworów o średnicy 12 –18 mm w odległości ok. 12 cm 
na głębokość mniejszą o 5 - 8 cm od grubości ściany, pod kątem do 30o od poziomu. W tak 
wykonane otwory po zamocowaniu końcówek iniekcyjnych (tzw. pakerów) wtłacza się za 
pomocą specjalnych pomp pod niewielkim ciśnieniem płyn hydrofobowy – np. AQUAFIN F 
firmy SCHOMBURG lub odpowiednik innych firm. W ten sposób uzyskuje się przeponę o 
grubości ok. 20 – 30 cm zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wilgoci od gruntu.  
 

Na ścianie fundamentowej od zewnątrz naleŜy wykonać izolację pionową według 
następującej technologii:  

Przed nałoŜeniem izolacji pionowej naleŜy oczyścić ścianę, skuć nierówności, oraz 
wyskrobać spoiny na głębokość ok. 1cm. Następnie wykonać tynk kat.2, tzw. „rapówkę” z 
zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLASTU-MZ (prod.SCHOMBURG) lub odpowiednik 
innych systemów renowacyjnych. Zaprawą tą wyrównać równieŜ cokół budynku. Na połączeniu 
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ściany fundamentowej z ławą wykonać wyoblenie (fasetę) z takiej samej zaprawy. W pierwszej 
kolejności na cokół budynku nałoŜyć izolację mineralną np. z AQUAFINU 2K (SCHOMBURG) 
lub odpowiednik innych systemów renowacyjnych na wysokość 0,5m powyŜej gruntu i na 
głębokość ok. 20 cm poniŜej gruntu. Izolację pionową wykonać stosując masę izolacyjną 
powłokową polimerowo - bitumiczną na zimno np. COMBIFLEX C-2 (firmy SCHOMBURG) 
lub odpowiednik innych systemów renowacyjnych po uprzednim zagruntowaniu podłoŜa . 
Izolację nałoŜyć na powierzchnię ścian łącząc ją w górnej części na zakład o szer.10 cm z 
izolacją mineralną a w dolnej części pokrywając fasetę i pas ławy fundamentowej o szerokości 
ok. 20cm . Po wykonaniu izolacji, na warstwę masy izolacyjnej naleŜy przykleić płyty 
styropianowe grubości min. 2 cm ze styropianu EPS-100 (dawne oznaczenie FS20) lub 
styropianu ekstrudowanego. Wykop zasypywać warstwami o gr.20 cm z ubijaniem 
mechanicznym kaŜdej warstwy. 
 
UWAGA : do wykonania prac naleŜy uŜyć elementów i materiałów naleŜących do jednego 
systemu technologicznego. Nie mieszać materiałów róŜnych firm i systemów. 

 

Remont stropu nad ostatnią kondygnacją. 
 
 Po uprzednim rozebraniu podłogi z desek gr.4cm oraz demontaŜu polepy glinianej 

projektuje się remont stropu nad piętrem w zakresie umoŜliwionym przez demontaŜe. 
Odsłonięte belki stropowe oraz podprzybitkę z desek oczyścić i zabezpieczyć środkiem 
ognioochronnym , grzybobójczym i bakteriobójczym.  W razie konieczności zniszczone 
elementy wymienić. 
Na istniejącym deskowaniu ułoŜyć paroizolację z foli PE, a następnie na niej izolację termiczną 
z wełny mineralnej grubości 20cm.  
Na belki stropowe przybić warstwę z desek sosnowych gr. 3,0cm , które będą stanowić podłogę 
dla poddasza.  
Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciąŜenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 

Izolacje termiczne  

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

5.3.3W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

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. 
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–Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń 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 naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 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 

InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

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. 

8.2. Roboty  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 podłoŜą, 

–zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie izolacji, 

–wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

–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-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
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PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

       PN-EN 622-5:2000                   Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Zbrojenie podbicia ławy fundamentowych -6#12-A-IIIN 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

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. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 

poniŜej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki  

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

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. 
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–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 niemetaliczne, 

wŜery, 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 Ŝebrowanych o średnicy nominalnej 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 

kaŜdy 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 

kaŜdej 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 oŜebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

–pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niŜ 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 naleŜy 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 InŜynier. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
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Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby 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 uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

–Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 

lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

–Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

–Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

–Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

–Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

–SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) MontaŜ zbrojenia. 

–Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

–Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 

–MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 

–MontaŜ 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 naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

5.2 Zbrojenie podbicia ławy fundamentowych -6#12-A-IIIN 

Prace związane z podbijaniem naleŜy prowadzić wg niŜej podanych zasad: 
- wykonać wykop pod ławą istn. na długości max. 1,2m 
- boki wykopu zabezpieczyć folią przed obsypywaniem. 
- wstępnie spód ławy istniejącej podbić stemplami ( w ilości 4 szt/mb ławy) w postaci 
rury stalowej φ88,9/5 zaopatrzonej u góry w blachę 100x10/200. Spód rury oprzeć na 
bloczku betonowym. 
- na dnie wykopu ułoŜyć zbrojenie ławy ( 6#12-A-IIIN oraz strzemiona φ6 co 15 cm) 
przenikające folię na długość min. 60 cm na kaŜdą stronę wzdłuŜ podbijanej ściany. 
- wylać ławę o wysokości 50 cm 
- ułoŜyć izolację poziomą z papy 
- po uzyskaniu przez beton ławy odpowiedniej wytrzymałości pozostałą przestrzeń 
pomiędzy nowym a istniejącym murem wypełnić betonem ekspansywnym 
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(zastosować domieszkę spęczniająca wg załączonej informacji) wykonać następny 
podkop w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej i powtórzyć w/w czynności. 
- zbrojenie poszczególnych odcinków ławy łączyć przez spawania 

UWAGI:UWAGI:UWAGI:UWAGI:    

----W TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBW TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT NIE DOPUT NIE DOPUT NIE DOPUT NIE DOPUŚCICICICIĆ    DO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIEDO UPLASTYCZNIENIE    

SISISISIĘ    GRUNTGRUNTGRUNTGRUNTÓW SPOISTYCH.W SPOISTYCH.W SPOISTYCH.W SPOISTYCH.    

----W PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTW PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓWWWW    

NIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBINIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBIÓRKI LUBRKI LUBRKI LUBRKI LUB    

UPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIUPLASTYCZNIENIA SIĘ    GRUNTGRUNTGRUNTGRUNTÓW SPOISTYCH, NAW SPOISTYCH, NAW SPOISTYCH, NAW SPOISTYCH, NALELELELEśY JE USUNY JE USUNY JE USUNY JE USUNĄĆ    IIII    
ZASTZASTZASTZASTĄPIPIPIPIĆ    CHUDYM BETONEM B10CHUDYM BETONEM B10CHUDYM BETONEM B10CHUDYM BETONEM B10 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyŜej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyufikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego  

. Odbiór zbrojenia 

–Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

–Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 

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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PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  

5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
MONTA ś KONSTRUKCJI METALOWYCH  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ nadproŜy stalowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

Remont przewiduje równieŜ nadproŜa z kształtowników stalowych  walcowanych C160. 
NadproŜa  naleŜy wmontować w miejscach przesunięcia otworów drzwiowych i okiennych. 
Lokalizację zaznaczono w części projektowej.   
2.1. Stal 

Do konstrukcji  nadproŜy stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm – 3 do 13 m; powyŜej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 

6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyŜej 140 mm 

– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 



 52 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 

. 

 

3) Śruby stalowe M12, M16 

2.1.4. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. 

–Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

–Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

–Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.5. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

–znak wytwórcy 

–profil 

–gatunek stali 

–numer wyrobu lub partii 

–znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.6. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru . 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują:  połączenia na śruby.  

. 

2.2.. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 

–stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

–tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

–własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

 (2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

–własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
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(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg  SST. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wy-

ładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie 

i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-

niem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 

powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 

scalania. 

Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

 (2) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje InŜyniera. 

2.4.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

–jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

–zgodności z projektem, 

–zgodności z atestem wytwórni 

–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

–jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 
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4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

Remont przewiduje równieŜ nadproŜa z kształtowników stalowych  walcowanych C160. 
NadproŜa  naleŜy wmontować w miejscach przesunięcia otworów drzwiowych i okiennych. 
Lokalizację zaznaczono w części projektowej.  Kształtowniki naleŜy zamontować w uprzednio 
wykutych bruzdach z obu stron ściany. Skręcić śrubami  i osiatkować. Następnie poszerzyć 
otwór. NadproŜe otynkować tynkiem , po uprzednim wykonaniu obrzutki cementowej. 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Zalecenia technologiczne 

–spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

–wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin 

i ponowne ich wykonanie. 

5,2 Połączenia na śruby 

–długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 

jak na dwa zwoje. 

–nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

–powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem 

pokryć warstwą smaru. 

–śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.3. MontaŜ konstrukcji 

 MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.4NadproŜa  stalowe 

W  związku  z  przewidywanym  remontem  zaprojektowano nadproŜa  o  przekroju  złoŜonym: 
- N1  2C160   ze  stali  St3SX,  skręcanych  śrubami  M12 
- N2-2I300 ze  stali  St3SX,  skręcanych  śrubami  M12. 
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Belki  stalowe nadproŜy   naleŜy  osadzić  pojedynczo  w  bruzdach  wykutych  w  murze. 
Belki  oprzeć  na  poduszkach  betonowych  z  betonu  B15. 
Przewiduje  się  skręcenie  ich  śrubami  M12 lub M16 w  rozstawie  ok.  0,5m  z zastosowaniem  rur 
dystansowych  między  profilami.  Bruzdy  nad  górna  półką  profili  stalowych  dokładnie  
wypełnić  zaprawą  cementową.  
Otwory  w  ścianach  moŜna  wykuwać  po  zakończeniu  montaŜu  belek  i  związaniu  zaprawy  i  
betonu. 
Po  wykonaniu  w/w  czynności  belki  stalowe   naleŜy  wyszpałdować  i  otynkować  po  uprzednim  
zamontowaniu  na  dolnych  stopkach  siatki  Rabitza. 
 
 

 

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 konstrukcji stalowych – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją 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-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

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

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH                                 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji drewnianych. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi,  ogniem i grzybobójczym. 

Dla robót w/w wymienionych stosuje się drewno  sosnowe lub świerkowe kl. k-27 

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. 
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza 

 

 

 tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuŜ włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuŜ włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuŜ włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości 

 

Krzywizna podłuŜna 

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 niŜ: 

–dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

–dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
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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 powyŜej 50 mm: 

–w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

–w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ 

+3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i 

–2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

NaleŜy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

NaleŜy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

NaleŜy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

NaleŜy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym 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. 
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a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.2.7. Klej do drewna 

2.3 Płyta  drzazgowo –cementowych 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu 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 

podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

InŜyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 

–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

–stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

Uwaga 

Ze względu na zły stan techniczny dachu przewiduje się jego wymianę na nowy z 
częściowym zachowaniem układu konstrukcyjnego.  

Istniejące pokrycie z płyt falistych wykonanych z eternitu powinno być  zdemontowane i 
zutylizowane  przez specjalistyczna firmę.  
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5.1.  Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Po wykonaniu rozbiórki istniejącego pokrycia dachowego , deskowania oraz samej 
konstrukcji dachu naleŜy wykonać  nową konstrukcję przy wykorzystaniu częściowo materiału z 
więźby istniejącej. Wykorzystywany materiał powinien być wolny od korozji, zagrzybień oraz 
owadów. 

 W nowej konstrukcji przewidziano dotychczasowe oparcie stolcy na belkach stropowych 
oraz ich dotychczasowy przekrój.  Przekroje płatwi  pozostają równieŜ bez zmian. 
ZałoŜono nowy sposób oparcia krokwi poprzez zastosowanie murłaty oraz zagęszczenie i 
zmianę przekroju konstrukcyjnego krokwi.  
Drewno sosnowe klasy k-27. Wszystkie elementy drewniane dachu zabezpieczone środkiem 
ognioochronnym , grzybobójczym i bakteriobójczym. Murłaty kotwić w odstępie max 1,50m. 
 

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: 

powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte 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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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
        WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z membraną separacyjną obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach  

 

Systemowe elementy przejścia przez dach(wywiewki kanalizacyjne, mocowania instalacji odgromowej, 

wyłaz dachowy, systemowych ław kominiarskich,  płotków śniegowych, budki lęgowe dla ptaków) 

oraz 
Obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

  
Planuje się wykonanie całkowicie nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej połączonej na 

rąbek stojący ułoŜonej na deskowaniu z desek gr.3,0cm.  Proponuje się zastosowanie blachy płaskiej 
tytanowo cynkowej w kolorze ciemnego grafitu. Dopuszcza się równieŜ zastosowanie blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.   

NaleŜy zastosować systemowe elementy przejścia przez dach wywiewek kanalizacyjnych, 
wentylacji dachu, mocowania instalacji odgromowej. 

W dachu zamontować dwa wyłazy dachowe zimne systemowe zaopatrzone w szklenie akrylowe 
lub poliwęglanowe.  
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W projekcie przewidziano zamontowanie dwóch ław kominiarskich o długości 200cm kaŜda w 
pobliŜu wyłazów dachowych.  ławy systemowe ocynkowane montowane na systemowych wspornikach  
wg. zaleceń producenta. 

Przewiduje się montaŜ na połaciach płotków przeciwśniegowych stalowych, ocynkowanych 
systemowych o długości 300cm i wysokości min.20cm. MontaŜ wg. zaleceń producenta.  

W ramach dostosowania do projektu - edukacyjno badawczego „ Czynna ochrona pustułki i 
jeŜyka w Radomiu – etap I” dla rekompensaty utraconych stanowisk lęgowych i siedlisk dla jeŜyków i 
pustułek przewiduje sie montaŜ na kominach 8 budek lęgowych w grupach po 4 szt. 
Wymiary  i opis montaŜu znajdują się w załącznikach do dokumentacji.  
 
Na dachu wykonać instalację odgromową wg. projektu instalacji odgromowej będącego częścią 
niniejszego opracowania.  

 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1. blacha płaska tytanowo cynkowej 

Kolor- ciemny grafit lub w kolorze antracytowym zbliŜonym do naturalnego łupka.  

Grubość blachy min. 6mm 

Membrana separacyjna –materiał -polietylen o duŜej gęstości, grubość min.- 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm, temp. 

stosowania – min. od -30°C do +80°C 

2.2 Systemowe elementy przejścia przez dach 

(wywiewki kanalizacyjne, wentylacja dachu, systemowych ław kominiarskich, stopni kominiarskich oraz 

płotków śniegowych) naleŜy dobrać wg zaleceń producenta blachy. Kolor systemowych elementów 

uzupełniających połać dachowych taki jak - blacha płaska tytanowo cynkowej 

2.4. Rynny i rury spustowe 

Z blachy cynkowo-tytanowej  - systemowe 
 

2.5.Wyłaz dachowy 

W dachu wykonać wyłaz dachowy przeszklony, „zimny” , systemowy.  
 
2.6. Budki lęgowe dla ptaków 

W ramach dostosowania do projektu - edukacyjno badawczego „ Czynna ochrona pustułki i 
jeŜyka w Radomiu – etap I” dla rekompensaty utraconych stanowisk lęgowych i siedlisk dla jeŜyków i 
pustułek przewiduje się montaŜ na kominach 8 budek lęgowych w grupach po 4 szt. 

Budka w formie półotwartej skrzynki o wymiarach dna 30*40cm, wysokości całkowitej 30cm, i 
przedniej  ścianie o wysokości 14cm.  

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

 
 

MontaŜ elementów systemowych (np. wywiewki kanalizacyjne, wentylacja dachu, systemowych ław 

kominiarskich, stopni kominiarskich oraz płotków śniegowych) naleŜy wykonać wg zaleceń producenta 

dachówki karpiówki.  

 
5.1. Podkłady pod pokrycia z 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 niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 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)łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

f)rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g)przed połoŜeniem pokrycia rozłoŜyć wełnę mineralną 

5.2. Krycie blachą 

a) przed przystąpieniem do układania blachy powinny być wykonane obróbki blacharskie, 

5.3. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej  

–obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

–roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŜszej od –15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.4. Rynny z blachy  cynkowo-tytanowej systemowe 

–rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 

w elementy wieloczłonowe, 

–powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 

całej długości, 

–rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 50 cm, 

–spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

–rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe – z blachy jw. systemowe 

–rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 
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–powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

–rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 

m, 

–uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

–rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 

kielicha. 

uwagi ogólne 

Zaplanowano  wykonanie całkowicie nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej połączonej 
na rąbek stojący ułoŜonej na deskowaniu z desek gr.3,0cm.  Proponuje się zastosowanie blachy płaskiej 
tytanowo cynkowej w kolorze ciemnego grafitu. Dopuszcza się równieŜ zastosowanie blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  Pod blachę ułoŜyć membranę separacyjną. 

NaleŜy zastosować systemowe elementy przejścia przez dach wywiewek kanalizacyjnych, 
wentylacji dachu, mocowania instalacji odgromowej. 

W dachu zamontować dwa wyłazy dachowe zimne systemowe zaopatrzone w szklenie akrylowe 
lub poliwęglanowe.  

W projekcie przewidziano zamontowanie dwóch ław kominiarskich o długości 200cm kaŜda w 
pobliŜu wyłazów dachowych.  ławy systemowe ocynkowane montowane na systemowych wspornikach  
wg. zaleceń producenta. 

Przewiduje się montaŜ na połaciach płotków przeciwśniegowych stalowych, ocynkowanych 
systemowych o długości 300cm i wysokości min.20cm. MontaŜ wg. zaleceń producenta.  

W ramach dostosowania do projektu - edukacyjno badawczego „ Czynna ochrona pustułki i 
jeŜyka w Radomiu – etap I” dla rekompensaty utraconych stanowisk lęgowych i siedlisk dla jeŜyków i 
pustułek przewiduje sie montaŜ na kominach 8 budek lęgowych w grupach po 4 szt. 
MontaŜ budek lęgowych umieścić w górnej części budynku na znacznej wysokości zapewniając ptakom 
swobodny dolot. W miejscach gdzie ptaki nie będą niepokojone.  
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały  

a) Wymagana jakość materiałów dostarczanych na budowę powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 
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e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–Pokrycie dachu– m2 pokrytej powierzchni, 

–Obróbki blacharskie  oraz rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

–badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

–sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2.1 Odbiór robót pokrywczych 

–Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

–podłoŜa (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 naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

–dokumentacja projektowa, 

–dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

–zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

–protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 



 66 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

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 droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 

Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–przygotowanie, 

–zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

–uporządkowanie stanowiska pracy. 

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. 

Dachy z blachy tytanowo cynkowej 

Płaci się za ustaloną ilość m2  gotowej połaci dachowej wraz z zamontowanymi elementami systemowymi 

dachu oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                   Pochylenia połaci dachowych.   
    PN-61/B-10245                      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i     
                                                   cynkowej.   
                                                    Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   
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8.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MURARSKIE  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie murów w obiekcie tzn.: 

-kominy, 

- ogniomur, 

- zamurowanie istniejącego otworu okiennego, 

- zwęŜenie niektórych otworów okiennych  i drzwiowych, 

- nowa ścianka murowana o grubości 25cm z cegły ceramicznej pełnej w przejeździe bramowym. 

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 InŜyniera. 

2.  Materiały 

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

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

–Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

–Masa 4,0-4,5 kg. 

–Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

–Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
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–Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

–Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

–Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 

–2 na 15 sprawdzanych cegieł 

–3 na 25 sprawdzanych cegieł 

–5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

–Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 
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3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 

murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

–12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

–10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 

zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
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b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 

się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Ze względu na stan techniczny, przewidziano demontaŜ istniejących kominów do poziomu 
stropu nad piętrem, a następnie ich odtworzenie.  Odtworzenie dotyczy równieŜ komina , który w chwili 
obecnej znajduje się pod połacią dachową. Do odtworzenia kominów uŜywać cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo wapiennej. Kominy po wymurowaniu otynkować zaprawą cementowo wapienną , a 
następnie zastosować ponad dachem kolorystykę wg. projektu kolorystyki.     

W projekcie przewiduje się rozbiórkę istniejącego ogniomuru i wykonanie nowego w miejscu 

wskazanym na projekcie. Zabieg ten ma na celu wizualne podzielenie budynku ratusza na dwie 

części. Mur ogniowy wykonać analogicznie jak kominy. 

Oraz 

W projekcie remontu elewacji przewidziano  wykonanie zamurowanie istniejącego otworu okiennego 
od strony dziedzińca oraz zwęŜenie niektórych otworów okiennych  i drzwiowych jak pokazano w części 
graficznej opracowania. Przewiduje się równieŜ wykonanie nowej ścianki murowanej o grubości 25cm z 
cegły ceramicznej pełnej w przejeździe bramowym. Do robót murarskich uŜywać cegieł ceramicznych 
pełnych oraz zaprawy cementowo wapiennej.   

 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 

–sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

–próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

–wymiarów i kształtu cegły, 

–liczby szczerb i pęknięć, 

–odporności na uderzenia, 

–przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
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Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

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

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

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

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

–dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

–wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

–ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
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–uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKOWANIE  

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych 

Tynki zewnętrzne: 

Odgrzybianie ścian 

Tynk tradycyjny cementowo-wapienny 

Tynk renowacyjny 

Naprawa gzymsów i opaski 

Wzmocnienie ścian, naprawa pęknięć murów, nadproŜy 

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 InŜyniera. 

2.  Materiały. 

2.1.Preparat grzybobójczy 

Mimo zaprojektowanego w projekcie izolacji murów fundamentowych odgrzybiania ścian naleŜy 
wykonać renowację fragmentów elewacji powyŜej cokołu na których występuje korozja spowodowana 
występowaniem grzybów, alg i porostów. Miejscami takimi są głównie obszary wzdłuŜ rur spustowych, 
fragmenty gzymsów oraz pasy tynku pod nimi gdzie w przeszłości występowały przecieki wody 
deszczowej z rynien i odkształconych obróbek blacharskich, przypory od strony dziedzińca, część 
przycokołowa. Renowację naleŜy wykonać poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk i ścianę wg. 
zaleceń producenta roztworu.  
 

 
- Produkt. Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg na ścianach i elewacjach. 
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- Skład. Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu. 
 
- Właściwości. Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania rozwoju i 
niszczenia alg, środek powoduje równieŜ ich silne odbarwienie. 
 
- Zastosowanie. Roztwór renowacyjny do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Aby 
uniemoŜliwi ć przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów naleŜy zagruntować zaatakowane 
ściany roztworem, a po krótkim czasie działania dokładnie oczyścić je mechanicznie. Następnie 
ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone powierzchnie, aŜ do nasączenia się 
podłoŜa. 
 
- Obróbka. Roztwór renowacyjny natryskuje się na zaatakowane grzybami lub algami powierzchnie 
ścian, aby zapobiec unoszeniu się zarodników w powietrzu przy czyszczeniu mechanicznym. Po krótkim 
czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, 
czyszczenie strumieniem wody, itp.) 
Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 
razy. W ciągu następnych 24 godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem. 
Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu ścian przez algi lub grzyby, do kaŜdej następnej 
powłoki wykończeniowej naleŜy dodać odpowiedniego środka grzybo- lub algobójczego. 
 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

–nie zawierać domieszek organicznych, 

–mieć frakcje róŜnych 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.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.4. 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 naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

–Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

–Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
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zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

–Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie, w 

zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2,5. Tynk renowacyjny  

Tynki na ścianach. 
  

Ze względu na znaczną korozje istniejących tynków naleŜy skuć wszelkie miejsca spękane, 
odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Tynki na kondygnacji parteru do wysokości  około 250 
cm od poziomu gruntu skuć całkowicie.  
Tynki ścian oraz pilastrów do wysokości około 250cm nad poziom terenu  wykonać jako nowe wyprawy 
z tynków renowacyjnych w systemie tynków odsalających np. Schomburg, Remmers , Baumit Bayosan, 
Vandex (dryvit)  lub innej o równowaŜnych parametrach jakościowych posiadające AT.    
 Tynki na pozostałych odkutych częściach ścian wykonać jako tradycyjne cementowo wapienne.  
Na fragmentach dobrze zachowanych naleŜy usunąć powłoki malarskie oraz wykonać przecierkę i 
gruntowanie. NaleŜy oczyścić zdobienia i gzymsy oraz dokonać na nich napraw jak opisano w dalszej 
części opracowania. 
 

 W celu naprawy elewacji w miejscach skucia tynków na parterze przewiduje się wykonanie tynku 
renowacyjnego trójwarstwowego. PoniŜej opisano technologię wykonania jednego z systemów tynków 
renowacyjnych.  NaleŜy zastosować wszystkie elementy i materiały z jednego systemu tynków 
renowacyjnych.  
 
Obrzutka renowacyjna  
 
Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; certyfikowana przez 
WTA obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej.  
- Obrzutka przeznaczona do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoŜy 
mineralnych, stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłoŜem a tynkiem renowacyjnym. W przypadku 
podłoŜa silnie chłonącego wodę obrzutka pozwala na zdecydowane wyrównanie stopnia pochłaniania 
wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię naleŜy z reguły pokrywać w 50-60%, przy czym 
moŜliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na podłoŜa zasolone siarczkami lub 
zawierające gips). W przypadku murów o niestabilnych właściwościach obrzutka pozwala na 
zrównowaŜenie właściwości podłoŜa. 
 
- Skład. Piasek, cement o zwiększonej odporności na działanie siarczków i dodatki umoŜliwiające lepszą 
obróbkę oraz zwiększające przyczepność. 
 
- PodłoŜe. Stary, zniszczony tynk naleŜy skuć do wysokości projektowanego gzymsu. Kruszące się fugi i 
spoiny wydrapać na głębokość 2-3 cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. W 
razie potrzeby wymienić uszkodzone cegły. Dokładnie oczyścić mur (stosując spręŜone powietrze, miotłę 
/ szczotkę drucianą itp.), a następnie osuszyć. 
W wątpliwych przypadkach podłoŜe silnie chłonące wodę naleŜy wstępnie zwilŜyć (unikać tworzenia się 
błony wodnej na powierzchni ściany). Zagwarantować dobre przywieranie obrzutki do podłoŜa. 
 
- Obróbka. Wymieszać obrzutkę z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. 
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Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę – mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w zwyczajowo 
uŜywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosując 
odpowiednie agregaty tynkarskie naleŜy – z uwagi na grube uziarnienie – zastosować uŜywane 
ślimacznice i wstępnie zamulić węŜe podające szlamem wapiennym. Nanosić obrzutkę – o ile to moŜliwe 
– pasmami, pokrywając jedynie 50-60 % powierzchni. W zaleŜności od wymogów podłoŜa, obrzutkę 
moŜna równieŜ nakładać na całą powierzchnię muru, (grubość warstwy 5mm). Obrzutki nie naleŜy w 
Ŝadnym przypadku stosować do wyrównywania nierówności podłoŜa. NałoŜoną obrzutkę ewentualnie 
zwilŜać, aby uchronić przed wypaleniem się. Cały przygotowany materiał musi zostać zuŜyty przed 
rozpoczęciem procesu twardnienia. Nie mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to moŜliwe 
nakładać tynk juŜ 1- 2 dni po zagruntowaniu podłoŜa obrzutką. Nie gruntować przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt 
szybkim wysychaniem. ŚwieŜo zagruntowane obrzutką powierzchnie naleŜy przez 1-2 dni chronić przed 
wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed połoŜeniem następnej 
warstwy naleŜy zachować 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt długie przestoje mogą jednak na 
wilgotnym murze doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i spowodować problemy z 
przywieraniem. Nie wykonywać prac i nie poddawać suszeniu w temperaturze ścian i powietrza poniŜej 
+5oC. Przestrzegać aktualnych wytycznych WTA oraz norm DIN EN 998-1 w DIN V 18550 oraz DIN 
18350 (VOB, część C). 
 
Tynk renowacyjny gruboziarnisty  
 
Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposaŜenia, wysoce 
paroprzepuszczalny, magazynujący sole, spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA, do 
grubych warstw tynku. 
  
- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 
budownictwie do ścian często nawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i wewnętrzny; 
z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podkładowy (pierwsza warstwa). 
 
- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 
szczególnych właściwości budowlano - fizycznych; spełnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-91 WTA 
"Tynki renowacyjne". 
- PodłoŜe. W celu poprawy przyczepności i/lub wyrównania chłonności podłoŜa nałoŜyć szprycę, 
obrzutkę renowacyjną. Np. SV 61.  W  przypadku podłoŜa zawierającego gips stosować specjalny 
materiał na obrzutkę  SV 61 HS. DuŜe nierówności wypełniać renowacyjnym tynkiem podkładowym. 
 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. UŜywać zwykłych agregatów 
tynkarskich. Nie uplastyczniać  juŜ  tęŜejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. 
Nie uŜywać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego uŜywać innych tynków 
renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie 
siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm 
(łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze 
szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na kaŜdy mm grubości. Celem 
zapewnienia przyczepności kaŜdej warstwie spodniej nadać chropowatość, przeciągając poziomo jeszcze 
plastyczny tynk twardą szczotką. Nie stosować w temperaturze poniŜej +5 C (ściany lub powietrza), 
przestrzegać aktualnych zaleceń WTA i normy DIN 18 550.  Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem; zwilŜać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro przepuszczalność tynku 
wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. NaleŜy uprzedzić o 
tym uŜytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. UŜywać jako warstwy 
spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. 
Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostroŜnie ogrzewane, gdyŜ zbyt wysokie temperatury mogą 



 77 

negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, co moŜe prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 
kontakcie z gipsem! 
 
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty  
  
 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposaŜenia, spełniający 
wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA. Znaczna solochłonność dzięki 
duŜej porowatości; samoistne napowietrzanie dzięki specjalnemu składowi; szybkie odprowadzanie 
wilgoci dzięki małemu oporowi dyfuzyjnemu (µ = ok. 7); wodoodporność dzięki dodatkom 
hydrofobizującym; maszynowy. 
 
- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 
budownictwie do ścian często zawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i wewnętrzny; 
z do drobnych faktur – uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa , wykończeniowa). 
 
- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 
szczególnych właściwości budowlano – fizycznych. 
 
- PodłoŜe. W celu poprawy przyczepności, pierwsza warstwę tynku renowacyjnego „przeciągnąć” twardą 
szczotką przed jego zastygnięciem nadając jej chropowatość. 
 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. UŜywać zwykłych agregatów 
tynkarskich. Nie uplastyczniać  juŜ  tęŜejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. 
Nie uŜywać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego nie przekraczać 2-3 minutowego 
czasu mieszania. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm 
(łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw 
technologicznych - 1 dzień na kaŜdy mm grubości. Nie stosować w temperaturze poniŜej +5 C (ściany 
lub powietrza), przestrzegać aktualnych zaleceń WTA i normy DIN 18 550.  Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem; zwilŜać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro przepuszczalność tynku 
wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. NaleŜy uprzedzić o 
tym uŜytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. UŜywać jako warstwy 
spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. 
Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostroŜnie ogrzewane, gdyŜ zbyt wysokie temperatury mogą 
negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, co moŜe prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 
kontakcie z gipsem! 
 

2.6 Naprawa gzymsów i opaski 
  
 
 W projekcie przewiduje się naprawę istniejących gzymsów kordonowych, wieńczących oraz . 
Przewiduje się równieŜ wykonanie , przedłuŜenie gzymsu wieńczącego od strony dziedzińca budynku, 
około 12,0mb.  Projekt zakłada wykonanie nowych opasek okiennych na piętrze budynku jak pokazano 
na rysunkach. Profile gzymsów i opasek pokazano w części rysunkowej opracowania.  Naprawy i 
uzupełnienia istniejących gzymsów naleŜy wykonać metodą ciągnięcia po uprzednim oczyszczeniu 
wszystkich warstw starej wyprawy elewacyjnej. W miejscach szczególnych zniszczeń naleŜy 
zdemontować obróbkę blacharską, odkuć luźne i spękane fragmenty ,a następnie wypełnić głębsze ubytki 
zaprawa cementowa wapienną lub szpachlą do wypełniania ubytków. Następnie wykonać warstwę 
wykończeniową za pomocą zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej.  
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 Nowoprojektowany gzyms wieńczący  oraz opaski wykonać wg. profilu pokazanego w części 
rysunkowej opracowania metoda ciągnioną za pomocą zaprawy sztukatorskiej. Dopuszcza się równieŜ 
wykonanie gzymsu z tradycyjnej zaprawy.  
 W przypadku gzymsy wykonywanego z zaprawy sztukatorskiej gzyms naleŜy wykonywać 
dwuetapowo. W pierwszym etapie naleŜy wykonać rdzeń z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub 
tynku tradycyjnego.  
Drugą warstwę wykończeniową naleŜy wykonać z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej.  
 
- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, zgodna z normą EN 998-1, szybko wiąŜąca, do 
wykańczania warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy 
uszkodzonych elementów sztukatorskich. 
 
- Skład. Piasek, wapno, szybkowiąŜący cement oraz domieszki umoŜliwiające lepszą obróbkę i 
zapewniające hydrofobowość. 
 
- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiąŜąca, doskonale nadaje się do 
wykończenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. MoŜe być 
stosowana do naprawy starych elementów sztukatorskich wiązanych cementem. UŜywana do 
wykonywania elementów ciągnionych na stołach w warsztacie i na ścianach. MoŜe być stosowana na 
zewnątrz i w miejscach zawilgoconych. 
Nie nadaje się do wykonywania elementów sztukatorskich w systemach ociepleń , gdzie zalecane jest 
stosowanie lekkich elementów z wytłoczonego polistyrenu. 
 
- PodłoŜe. PodłoŜe musi być trwałe, nośne, czyste i odkurzone. Usunąć warstwy farb klejowych, olej i 
tłuszcz. PodłoŜe nie moŜe zawierać zanieczyszczeń silnie pochłaniających wodę. W przypadku obróbki 
wielowarstwowej odczekać do odpowiedniego stwardnienia warstwy podkładowej (np.: z zaprawy 
gruboziarnistej). PodłoŜe musi być odpowiednio wyschnięte i stwardniałe.. Powierzchnie gładkie poddać 
obróbce wstępnej (zwiększenie przyczepności), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne. 
 
- Obróbka. Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem krzyŜakowym, do uzyskania rzadkiej konsystencji. 
Natychmiast po wyrobieniu nanosić zaprawę na odpowiednią powierzchnię i szybko ściągnąć szablonem. 
Maksymalna grubość warstwy zaprawy wynosi 2 – 3mm. W przypadku nakładania na ściany moŜna 
nakładać zaprawę natychmiast po stwardnieniu zaprawy gruboziarnistej. Nie moŜna wykluczyć 
występowania pęknięć w przypadku duŜych występów ściennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane 
w warsztacie naleŜy suszyć powoli i równomiernie z kaŜdej strony. Składowanie wykonanych kształtek 
powinno odbywać się na rusztach drewnianych, aby umoŜliwi ć dopływ powietrza i schnięcie z kaŜdej 
strony. Podczas procesu twardnienia unikać zjawisk przyśpieszających schnięcie (takich jak: 
promieniowanie słoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciągu. Chronić elewację przed silnym 
promieniowaniem słonecznym i przeciągami przy pomocy odpowiednich środków. 
W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilŜyć raz lub wielokrotnie gotowy element sztukatorski. Podczas 
twardnienia elementów naściennych mogą powstać pęknięcia, które naleŜy naprawić przed ich 
pomalowaniem. W przypadku występów ściennych większych niŜ 5 cm naleŜy zastosować odpowiednie 
elementy opierzające (np.: pokrycia z blachy). W przypadku elementów pozbawionych pokrycia (np.: 
gzymsy, szerokość < 5cm) naleŜy wykonać stronę wierzchnią ze spadkiem do odprowadzania wody, co 
zapobiega przenikaniu wody, a tym samym powstawaniu wykwitów i pęknięć. Na zakończenie pokryć 
masę sztukatorską warstwą farby nie przepuszczającej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej. 
Nie nadaje się do naprawy elementów stiukowych wiązanych gipsem. Nie wykonywać prac i nie suszyć 
w temperaturze ścian i powietrza poniŜej +5oC. 
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2.7. Wzmocnienie ścian, naprawa pęknięć murów, nadproŜy itp.  
 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, oraz w części ścian elewacji, występują prawdopodobne 
pęknięcia nadproŜy bądź muru wymagające wzmocnienia. Uszkodzenia te w większości powstały  w 
wyniku braku wieńców Ŝelbetowych na poziomach stropów oraz braku wzmocnień otworów w strefie 
nadproŜy. Rzeczywisty stan nadproŜy i pęknięć muru naleŜy ponownie ocenić po przewidywanym w 
projekcie częściowym odkuciu tynków.  

Wzmocnienie murów przewidziano za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej systemu 
wzmacniania murów np. Helifix lub równowaŜne.  

Sposób i kolejność wykonywania poszczególnych etapów renowacji jak i miejsca jej 
przeprowadzenia przedstawiono dokładnie w załącznikach oraz w części graficznej opracowania. 
Dopuszcza się zastosowanie alternatywny sposób dokonania napraw pod warunkiem akceptacji 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inwestora. 
 

• Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych.  
Dotyczy naprawy pęknięć ścian poza strefą nadproŜy. W ścianach naleŜy wyciąć szczeliny w 

wymaganych odstępach i na określoną  głębokość. Wyczyścić szczeliny cięcia przy pomocy odkurzacza i 
spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. HeliBond MM2 lub równowaŜne o grubości 
ok. 15 mm. Wepchnąć pręt np. HeliBar lub równowaŜne w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 
Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. HeliBond MM2 lub równowaŜne  pozostawiając 
ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnie spoiny. ZwilŜać spoinę co pewien 
czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.  
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniŜsze zasady: 
-  Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku. 
- pręty spiralne  np. HeliBar lub równowaŜne co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 
- pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 500 mm od naroŜa budynku pręt np.  HeliBar lub 
równowaŜne powinien być prowadzony min 100mm wokół naroŜa i zostać zamocowany w przylegającej 
ścianie. 
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 500 mm od otworu pręt np. HeliBar lub równowaŜne 
powinien być zagięty i zamocowany w ościeŜu.  
 

• Naprawa i wzmocnienie nadproŜa, konstruowanie belek w murach pełnych.  
W ścianach naleŜy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną  głębokość. Wyczyścić 

szczeliny cięcia przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. 
HeliBond MM2 lub równowaŜne o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt np.  HeliBar lub równowaŜne w 
zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić drugą warstwę zaprawy cementowej np. 
HeliBond MM2 lub równowaŜne na poprzednią grubości ok. 10 mm. Wepchnąć drugi pręt lub 
równowaŜne HeliBar lub równowaŜne w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. NałoŜyć kolejna warstwę 
zaprawy i wepchnąć ja szpachelka w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. ZwilŜać 
okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.  Jeśli nie sprecyzowano inaczej 
przyjmować poniŜsze zasady: 
-  głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku) 
-  jeśli odcinki pręta maja być połączone stosować  łączenie na zakładkę 500 mm, 
-  dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość 
odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 
 

W projekcie remontu przewiduje się równieŜ nadproŜa z kształtowników stalowych  walcowanych 
C160. NadproŜa te naleŜy wmontować w miejscach przesunięcia otworów drzwiowych i okiennych. 
Lokalizację zaznaczono w części graficznej opracowania.  Kształtowniki naleŜy zamontować w 
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uprzednio wykutych bruzdach z obu stron ściany. Skręcić śrubami  i osiatkować. Następnie poszerzyć 
otwór. NadproŜe otynkować tynkiem , po uprzednim wykonaniu obrzutki cementowej.  
 
 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone 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 ościeŜnice 

drzwiowe. 

b) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 

obniŜonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

d) przed wykonaniem tynków odkuta powierzchnię naleŜy osuszyć i nanieść preparat grzybobójczy 

poprzez smarowanie 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Nanoszenie preparatu grzybobójczego 
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Mimo zaprojektowanego w projekcie izolacji murów fundamentowych odgrzybiania ścian naleŜy 
wykonać renowację fragmentów elewacji powyŜej cokołu na których występuje korozja spowodowana 
występowaniem grzybów, alg i porostów. Miejscami takimi są głównie obszary wzdłuŜ rur spustowych, 
fragmenty gzymsów oraz pasy tynku pod nimi gdzie w przeszłości występowały przecieki wody 
deszczowej z rynien i odkształconych obróbek blacharskich, przypory od strony dziedzińca, część 
przycokołowa. Renowację naleŜy wykonać poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk i ścianę wg. 
zaleceń producenta roztworu.  
 

 
- Produkt. Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg na ścianach i elewacjach. 
 
- Skład. Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu. 
 
- Właściwości. Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania rozwoju i 
niszczenia alg, środek powoduje równieŜ ich silne odbarwienie. 
 
- Zastosowanie. Roztwór renowacyjny do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Aby 
uniemoŜliwi ć przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów naleŜy zagruntować zaatakowane 
ściany roztworem, a po krótkim czasie działania dokładnie oczyścić je mechanicznie. Następnie 
ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone powierzchnie, aŜ do nasączenia się 
podłoŜa. 
 
- Obróbka. Roztwór renowacyjny natryskuje się na zaatakowane grzybami lub algami powierzchnie 
ścian, aby zapobiec unoszeniu się zarodników w powietrzu przy czyszczeniu mechanicznym. Po krótkim 
czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, 
czyszczenie strumieniem wody, itp.) 
Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 
razy. W ciągu następnych 24 godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem. 
Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu ścian przez algi lub grzyby, do kaŜdej następnej 
powłoki wykończeniowej naleŜy dodać odpowiedniego środka grzybo- lub algobójczego. 
 
 
5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

 

5.5 Tynk renowacyjny  

Tynki na ścianach. 
  

Ze względu na znaczną korozje istniejących tynków naleŜy skuć wszelkie miejsca spękane, 
odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Tynki na kondygnacji parteru do wysokości  około 250 
cm od poziomu gruntu skuć całkowicie.  
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Tynki ścian oraz pilastrów do wysokości około 250cm nad poziom terenu  wykonać jako nowe wyprawy 
z tynków renowacyjnych w systemie tynków odsalających np. Schomburg, Remmers , Baumit Bayosan, 
Vandex (dryvit)  lub innej o równowaŜnych parametrach jakościowych posiadające AT.    
 Tynki na pozostałych odkutych częściach ścian wykonać jako tradycyjne cementowo wapienne.  
Na fragmentach dobrze zachowanych naleŜy usunąć powłoki malarskie oraz wykonać przecierkę i 
gruntowanie. NaleŜy oczyścić zdobienia i gzymsy oraz dokonać na nich napraw jak opisano w dalszej 
części opracowania. 
 

 W celu naprawy elewacji w miejscach skucia tynków na parterze przewiduje się wykonanie tynku 
renowacyjnego trójwarstwowego. PoniŜej opisano technologię wykonania jednego z systemów tynków 
renowacyjnych.  NaleŜy zastosować wszystkie elementy i materiały z jednego systemu tynków 
renowacyjnych.  
 
Obrzutka renowacyjna  
 
Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; certyfikowana przez 
WTA obrzutka renowacyjna, przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej.  
- Obrzutka przeznaczona do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoŜy 
mineralnych, stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłoŜem a tynkiem renowacyjnym. W przypadku 
podłoŜa silnie chłonącego wodę obrzutka pozwala na zdecydowane wyrównanie stopnia pochłaniania 
wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię naleŜy z reguły pokrywać w 50-60%, przy czym 
moŜliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na podłoŜa zasolone siarczkami lub 
zawierające gips). W przypadku murów o niestabilnych właściwościach obrzutka pozwala na 
zrównowaŜenie właściwości podłoŜa. 
 
- Skład. Piasek, cement o zwiększonej odporności na działanie siarczków i dodatki umoŜliwiające lepszą 
obróbkę oraz zwiększające przyczepność. 
 
- PodłoŜe. Stary, zniszczony tynk naleŜy skuć do wysokości projektowanego gzymsu. Kruszące się fugi i 
spoiny wydrapać na głębokość 2-3 cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. W 
razie potrzeby wymienić uszkodzone cegły. Dokładnie oczyścić mur (stosując spręŜone powietrze, miotłę 
/ szczotkę drucianą itp.), a następnie osuszyć. 
W wątpliwych przypadkach podłoŜe silnie chłonące wodę naleŜy wstępnie zwilŜyć (unikać tworzenia się 
błony wodnej na powierzchni ściany). Zagwarantować dobre przywieranie obrzutki do podłoŜa. 
 
- Obróbka. Wymieszać obrzutkę z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. 
Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę – mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w zwyczajowo 
uŜywanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosując 
odpowiednie agregaty tynkarskie naleŜy – z uwagi na grube uziarnienie – zastosować uŜywane 
ślimacznice i wstępnie zamulić węŜe podające szlamem wapiennym. Nanosić obrzutkę – o ile to moŜliwe 
– pasmami, pokrywając jedynie 50-60 % powierzchni. W zaleŜności od wymogów podłoŜa, obrzutkę 
moŜna równieŜ nakładać na całą powierzchnię muru, (grubość warstwy 5mm). Obrzutki nie naleŜy w 
Ŝadnym przypadku stosować do wyrównywania nierówności podłoŜa. NałoŜoną obrzutkę ewentualnie 
zwilŜać, aby uchronić przed wypaleniem się. Cały przygotowany materiał musi zostać zuŜyty przed 
rozpoczęciem procesu twardnienia. Nie mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to moŜliwe 
nakładać tynk juŜ 1- 2 dni po zagruntowaniu podłoŜa obrzutką. Nie gruntować przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt 
szybkim wysychaniem. ŚwieŜo zagruntowane obrzutką powierzchnie naleŜy przez 1-2 dni chronić przed 
wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed połoŜeniem następnej 
warstwy naleŜy zachować 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt długie przestoje mogą jednak na 
wilgotnym murze doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i spowodować problemy z 
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przywieraniem. Nie wykonywać prac i nie poddawać suszeniu w temperaturze ścian i powietrza poniŜej 
+5oC. Przestrzegać aktualnych wytycznych WTA oraz norm DIN EN 998-1 w DIN V 18550 oraz DIN 
18350 (VOB, część C). 
 
Tynk renowacyjny gruboziarnisty  
 
Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposaŜenia, wysoce 
paroprzepuszczalny, magazynujący sole, spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA, do 
grubych warstw tynku. 
  
- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 
budownictwie do ścian często nawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i wewnętrzny; 
z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podkładowy (pierwsza warstwa). 
 
- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 
szczególnych właściwości budowlano - fizycznych; spełnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-91 WTA 
"Tynki renowacyjne". 
- PodłoŜe. W celu poprawy przyczepności i/lub wyrównania chłonności podłoŜa nałoŜyć szprycę, 
obrzutkę renowacyjną. Np. SV 61.  W  przypadku podłoŜa zawierającego gips stosować specjalny 
materiał na obrzutkę  SV 61 HS. DuŜe nierówności wypełniać renowacyjnym tynkiem podkładowym. 
 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. UŜywać zwykłych agregatów 
tynkarskich. Nie uplastyczniać  juŜ  tęŜejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. 
Nie uŜywać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego uŜywać innych tynków 
renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie 
siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm 
(łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze 
szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na kaŜdy mm grubości. Celem 
zapewnienia przyczepności kaŜdej warstwie spodniej nadać chropowatość, przeciągając poziomo jeszcze 
plastyczny tynk twardą szczotką. Nie stosować w temperaturze poniŜej +5 C (ściany lub powietrza), 
przestrzegać aktualnych zaleceń WTA i normy DIN 18 550.  Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem; zwilŜać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro przepuszczalność tynku 
wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. NaleŜy uprzedzić o 
tym uŜytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. UŜywać jako warstwy 
spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. 
Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostroŜnie ogrzewane, gdyŜ zbyt wysokie temperatury mogą 
negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, co moŜe prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 
kontakcie z gipsem! 
 
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty  
  
 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposaŜenia, spełniający 
wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA. Znaczna solochłonność dzięki 
duŜej porowatości; samoistne napowietrzanie dzięki specjalnemu składowi; szybkie odprowadzanie 
wilgoci dzięki małemu oporowi dyfuzyjnemu (µ = ok. 7); wodoodporność dzięki dodatkom 
hydrofobizującym; maszynowy. 
 
- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 
budownictwie do ścian często zawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i wewnętrzny; 
z do drobnych faktur – uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa , wykończeniowa). 
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- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 
szczególnych właściwości budowlano – fizycznych. 
 
- PodłoŜe. W celu poprawy przyczepności, pierwsza warstwę tynku renowacyjnego „przeciągnąć” twardą 
szczotką przed jego zastygnięciem nadając jej chropowatość. 
 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez Ŝadnych dodatków. UŜywać zwykłych agregatów 
tynkarskich. Nie uplastyczniać  juŜ  tęŜejącego materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. 
Nie uŜywać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego nie przekraczać 2-3 minutowego 
czasu mieszania. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm 
(łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw 
technologicznych - 1 dzień na kaŜdy mm grubości. Nie stosować w temperaturze poniŜej +5 C (ściany 
lub powietrza), przestrzegać aktualnych zaleceń WTA i normy DIN 18 550.  Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem; zwilŜać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro przepuszczalność tynku 
wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. NaleŜy uprzedzić o 
tym uŜytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. UŜywać jako warstwy 
spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. 
Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostroŜnie ogrzewane, gdyŜ zbyt wysokie temperatury mogą 
negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, co moŜe prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 
kontakcie z gipsem! 
 

5.6 Naprawa gzymsów i opaski 
  
 
 W projekcie przewiduje się naprawę istniejących gzymsów kordonowych, wieńczących oraz . 
Przewiduje się równieŜ wykonanie , przedłuŜenie gzymsu wieńczącego od strony dziedzińca budynku, 
około 12,0mb.  Projekt zakłada wykonanie nowych opasek okiennych na piętrze budynku Profile 
gzymsów i opasek pokazano w części rysunkowej opracowania.  Naprawy i uzupełnienia istniejących 
gzymsów naleŜy wykonać metodą ciągnięcia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw starej 
wyprawy elewacyjnej. W miejscach szczególnych zniszczeń naleŜy zdemontować obróbkę blacharską, 
odkuć luźne i spękane fragmenty ,a następnie wypełnić głębsze ubytki zaprawa cementowa wapienną lub 
szpachlą do wypełniania ubytków. Następnie wykonać warstwę wykończeniową za pomocą zaprawy 
sztukatorskiej drobnoziarnistej.  
 Nowoprojektowany gzyms wieńczący  oraz opaski wykonać wg. profilu pokazanego w części 
rysunkowej opracowania metoda ciągnioną za pomocą zaprawy sztukatorskiej. Dopuszcza się równieŜ 
wykonanie gzymsu z tradycyjnej zaprawy.  
 W przypadku gzymsy wykonywanego z zaprawy sztukatorskiej gzyms naleŜy wykonywać 
dwuetapowo. W pierwszym etapie naleŜy wykonać rdzeń z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub 
tynku tradycyjnego.  
Drugą warstwę wykończeniową naleŜy wykonać z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej.  
 
- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, zgodna z normą EN 998-1, szybko wiąŜąca, do 
wykańczania warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy 
uszkodzonych elementów sztukatorskich. 
 
- Skład. Piasek, wapno, szybkowiąŜący cement oraz domieszki umoŜliwiające lepszą obróbkę i 
zapewniające hydrofobowość. 
 
- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiąŜąca, doskonale nadaje się do 
wykończenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. MoŜe być 
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stosowana do naprawy starych elementów sztukatorskich wiązanych cementem. UŜywana do 
wykonywania elementów ciągnionych na stołach w warsztacie i na ścianach. MoŜe być stosowana na 
zewnątrz i w miejscach zawilgoconych. 
Nie nadaje się do wykonywania elementów sztukatorskich w systemach ociepleń , gdzie zalecane jest 
stosowanie lekkich elementów z wytłoczonego polistyrenu. 
 
- PodłoŜe. PodłoŜe musi być trwałe, nośne, czyste i odkurzone. Usunąć warstwy farb klejowych, olej i 
tłuszcz. PodłoŜe nie moŜe zawierać zanieczyszczeń silnie pochłaniających wodę. W przypadku obróbki 
wielowarstwowej odczekać do odpowiedniego stwardnienia warstwy podkładowej (np.: z zaprawy 
gruboziarnistej). PodłoŜe musi być odpowiednio wyschnięte i stwardniałe.. Powierzchnie gładkie poddać 
obróbce wstępnej (zwiększenie przyczepności), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne. 
 
- Obróbka. Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem krzyŜakowym, do uzyskania rzadkiej konsystencji. 
Natychmiast po wyrobieniu nanosić zaprawę na odpowiednią powierzchnię i szybko ściągnąć szablonem. 
Maksymalna grubość warstwy zaprawy wynosi 2 – 3mm. W przypadku nakładania na ściany moŜna 
nakładać zaprawę natychmiast po stwardnieniu zaprawy gruboziarnistej. Nie moŜna wykluczyć 
występowania pęknięć w przypadku duŜych występów ściennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane 
w warsztacie naleŜy suszyć powoli i równomiernie z kaŜdej strony. Składowanie wykonanych kształtek 
powinno odbywać się na rusztach drewnianych, aby umoŜliwi ć dopływ powietrza i schnięcie z kaŜdej 
strony. Podczas procesu twardnienia unikać zjawisk przyśpieszających schnięcie (takich jak: 
promieniowanie słoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciągu. Chronić elewację przed silnym 
promieniowaniem słonecznym i przeciągami przy pomocy odpowiednich środków. 
W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilŜyć raz lub wielokrotnie gotowy element sztukatorski. Podczas 
twardnienia elementów naściennych mogą powstać pęknięcia, które naleŜy naprawić przed ich 
pomalowaniem. W przypadku występów ściennych większych niŜ 5 cm naleŜy zastosować odpowiednie 
elementy opierzające (np.: pokrycia z blachy). W przypadku elementów pozbawionych pokrycia (np.: 
gzymsy, szerokość < 5cm) naleŜy wykonać stronę wierzchnią ze spadkiem do odprowadzania wody, co 
zapobiega przenikaniu wody, a tym samym powstawaniu wykwitów i pęknięć. Na zakończenie pokryć 
masę sztukatorską warstwą farby nie przepuszczającej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej. 
Nie nadaje się do naprawy elementów stiukowych wiązanych gipsem. Nie wykonywać prac i nie suszyć 
w temperaturze ścian i powietrza poniŜej +5oC. 
 
 
 
 
5.7. Wzmocnienie ścian, naprawa pęknięć murów, nadproŜy itp.  
 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, oraz w części ścian elewacji, występują prawdopodobne 
pęknięcia nadproŜy bądź muru wymagające wzmocnienia. Uszkodzenia te w większości powstały  w 
wyniku braku wieńców Ŝelbetowych na poziomach stropów oraz braku wzmocnień otworów w strefie 
nadproŜy. Rzeczywisty stan nadproŜy i pęknięć muru naleŜy ponownie ocenić po przewidywanym w 
projekcie częściowym odkuciu tynków.  

Wzmocnienie murów przewidziano za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej systemu 
wzmacniania murów np. Helifix lub równowaŜne.  

Sposób i kolejność wykonywania poszczególnych etapów renowacji jak i miejsca jej 
przeprowadzenia przedstawiono dokładnie w załącznikach oraz w części graficznej opracowania. 
Dopuszcza się zastosowanie alternatywny sposób dokonania napraw pod warunkiem akceptacji 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inwestora. 
 

• Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych.  
Dotyczy naprawy pęknięć ścian poza strefą nadproŜy. W ścianach naleŜy wyciąć szczeliny w 

wymaganych odstępach i na określoną  głębokość. Wyczyścić szczeliny cięcia przy pomocy odkurzacza i 
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spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. HeliBond MM2 lub równowaŜne o grubości 
ok. 15 mm. Wepchnąć pręt np. HeliBar lub równowaŜne w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 
Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. HeliBond MM2 lub równowaŜne  pozostawiając 
ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie 
stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnie spoiny. ZwilŜać spoinę co pewien 
czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.  
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniŜsze zasady: 
-  Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku. 
- pręty spiralne  np. HeliBar lub równowaŜne co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 
- pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 500 mm od naroŜa budynku pręt np.  HeliBar lub 
równowaŜne powinien być prowadzony min 100mm wokół naroŜa i zostać zamocowany w przylegającej 
ścianie. 
- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niŜ 500 mm od otworu pręt np. HeliBar lub równowaŜne 
powinien być zagięty i zamocowany w ościeŜu.  
 

• Naprawa i wzmocnienie nadproŜa, konstruowanie belek w murach pełnych.  
W ścianach naleŜy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną  głębokość. Wyczyścić 

szczeliny cięcia przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę np. 
HeliBond MM2 lub równowaŜne o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt np.  HeliBar lub równowaŜne w 
zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić drugą warstwę zaprawy cementowej np. 
HeliBond MM2 lub równowaŜne na poprzednią grubości ok. 10 mm. Wepchnąć drugi pręt lub 
równowaŜne HeliBar lub równowaŜne w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. NałoŜyć kolejna warstwę 
zaprawy i wepchnąć ja szpachelka w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. ZwilŜać 
okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwa zaprawa.  Jeśli nie sprecyzowano inaczej 
przyjmować poniŜsze zasady: 
-  głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku) 
-  jeśli odcinki pręta maja być połączone stosować  łączenie na zakładkę 500 mm, 
-  dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość 
odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 
 

W projekcie remontu przewiduje się równieŜ nadproŜa z kształtowników stalowych  walcowanych 
C160. NadproŜa te naleŜy wmontować w miejscach przesunięcia otworów drzwiowych i okiennych. 
Lokalizację zaznaczono w części graficznej opracowania.  Kształtowniki naleŜy zamontować w 
uprzednio wykutych bruzdach z obu stron ściany. Skręcić śrubami  i osiatkować. Następnie poszerzyć 
otwór. NadproŜe otynkować tynkiem , po uprzednim wykonaniu obrzutki cementowej.  
 
uwaga 

W chwili obecnej na powierzchni elewacji znajdują się liczne przewody instalacji elektrycznych oraz  
niskoprądowych. Przed przystąpieniem do nakładaniem nowych tynków naleŜy umieścić istniejące 
przewody w bruzdach na tyle głębokich aby była moŜliwość nałoŜenia na nie warstwy tynku o grubości 
min.2cm. Przewody dodatkowo umieścić w rurkach typu peszel.  

Zdemontować nieuŜywane haki do napowietrznych przyłączy elektrycznych.  
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

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

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 

powinno być  uprzednio przygotowane. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 

wykonania, naleŜy podłoŜe 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 niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

–pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

–poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 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 podłoŜa, pilśni itp., 

–trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni naprawionej elewacji, która obejmuje przygotowanie podłoŜa 

(odgrzybianie), dostarczenie materiałów i sprzętu, naprawę ubytków/elementów dekoracji elewacji, zszycie 

murów, innych elementów, oczyszczenie stanowiska pracy i inne elementy naprawy elewacji opisane w 

niniejszej specyfikacji. 
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10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-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 13279-1 B2/20/2       Tynk na bazie gipsu 
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10.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie elewacji farbami silikatowymi lub silikonowymi 

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 InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1.Farba silikonowa: 
- paro-przepuszczalna 
- elastyczna - zdolność krycia mikropęknięć 
- samoczyszcząca - odporna na brud 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- zmywalna. 

Kolor – ostateczny kolor do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków po 
wykonaniu prób. (1m x 1m)   
 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy 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. 
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3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby  naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe 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 naleŜy 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. 

5.1.3. Ze względu na zawilgocenie murów oraz charakter obiektu przewiduje się malowanie elewacji 
farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi.  Kolorystyka podana została w części graficznej 
opracowania, naleŜy jednak wykonać próbę koloru na powierzchni ścian przeznaczonych do malowania 
w celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.   
NajwaŜniejsze właściwości farby silikonowej: 
- paro-przepuszczalna 
- elastyczna - zdolność krycia mikropęknięć 
- samoczyszcząca - odporna na brud 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- zmywalna. 
Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykończenia elewacji przy odnawianiu 
starych obiektów i zabytków historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu starych i nowych tynków 
mineralnych i systemów ociepleniowych. Zalecana w miejscach naraŜonych na zanieczyszczenia - 
odporna na zanieczyszczenia środowiska. 
Farba silikonowa jest gotową do uŜycia farbą na bazie Ŝywicy silikonowej do zastosowania na zewnątrz i 
wewnątrz budynków, do ochrony i renowacji starych i nowych elewacji oraz tynków renowacyjnych 
systemowych. 
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu, 
powłoki starych farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałoŜeniem farby. Malowane 
powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę, nie mogą być popękane, powinny być wykonane z 
jednorodnego materiału. 
Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania duŜych powierzchni zaleca się 
wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farbę nakładamy cienką warstwą na suchą 
powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych warunkach wystarczy połoŜenie 2 warstw farby, w 
odstępach 4 - 6 h potrzebnych na wyschnięcie. Pełne wyschnięcie farby w normalnych warunkach wynosi 
12 h. Farba jest gotowa do malowania, jednakŜe do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się 
rozcieńczenie farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Narzędzia po uŜyciu natychmiast umyć w 
wodzie. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoŜa nie moŜe być niŜsza niŜ + 5°C ani 
wyŜsza od + 25°C. NaleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności 
względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i 



 91 

naczynia naleŜy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 
budowlanych, ubrania roboczego naleŜy natychmiast oczyścić uŜywając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć duŜą ilością czystej wody i skonsultować się 
z lekarzem. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

–sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

–sprawdzenie wsiąkliwości, 

–sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 

–sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

–dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

–dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

–sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 

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 InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 
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8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 

czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia 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. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoŜa, 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 InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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11.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALOWANIE DRZWI I OKIENI I PODOBNYCH 
ELEMENTÓW  

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowe. ościeŜnic drewnianych, parapetów. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

Stolarka okienna drewniana, podokienniki wewnętrzne  
Stolarka drzwiowa drewniana 
  
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 InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1.Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Całkowita  wymiana stolarki okiennej oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej.  
Okna: 

        drewniane, skrzynkowe w kolorze brązowym, współczynnik k=1,1.  
 NaleŜy odtworzyć podziały istniejących okien.  Skrzydła zewnętrzne okien szklone zestawami s 

szybowymi.  W skrzydle wewnętrznym – szyba pojedyńcza. Część okien  wyposaŜone w zewnętrzne 
zestawy szybowe P4 oraz wzmocnione okucia antywywaŜeniowe. Lokalizację i typy okien pokazano w 
wykazie stolarki oraz na rysunkach poszczególnych kondygnacji. Podokienniki wewnętrzne z kamienia 
naturalnego. 

 
Drzwi  zewnętrzne: 
 przeznaczone do wymiany, drewniane z litego drewna filongowe zgodnie z zestawieniem stolarki 

drzwiowej i częścią rysunkowa projektu.. Kolor drzwi zewnętrznych brązowy. Drzwi wyposaŜone w  
zamek z wkładką  patentową. 
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Brama. 
Przewiduje się odtworzenie skrzydeł bramy drewnianej wykonanej z desek sosnowych połączonych 

na pióro i wpust. Brama wyposaŜona w zasuwy .Zawiasy pasowe zamontowane na istniejących 
trzpieniach. Szczegóły bramy pokazano w części rysunkowej.  

 
2.2. Okucia  

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki drzwiowej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

. 

3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
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5.1.1.  Przed osadzeniem ościeŜnicy naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 

przylegać ościeŜnica.. 

5.1.2. Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta drzwi. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

–OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. Szczeliny między ościeŜnicą 

a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

MontaŜ stolarki okiennej 

Wykonać zgodnie  z zaleceniami producenta 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

–sprawdzenie zgodności wymiarów, 

–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka drzwiowa, 

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

–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Drzwi wraz z ościeŜnicą– szt. wbudowanej stolarki drzwiowej w świetle ościeŜnic/szt. 

Okna-kompletnie zamontowane okno/m2 

Brama -szt 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

–dostarczenie gotowej stolarki, ościeŜnic, okien, parapetów 

–osadzenie stolarki, 

–dopasowanie i wyregulowanie, 

–ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia 
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 

balustrady. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie balustrady.  

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, poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1.Balustrada 

Wykonana ze stali kwasoodpornej montować za pomocą kotew stalowych wklejanych w mur. 

 Elementy balustrady:  ∅16, ∅25x4,□ 30x6x100                                                                              

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu dla tego typu robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

4.  Transport 

Elementy balustrady  powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, tak aby  uniknąć trwałych 

odkształceń, uszkodzeń. Podczas składowania w/w elementów naleŜy je zabezpieczyć przed wpływem 

czynników atmosferycznych. 

5.  Wykonanie robót 

5.1 . MontaŜ  balustrady 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. W projekcie przewiduje się montaŜ balustrady przy 
istniejących drzwiach balkonowych od strony wschodniej budynku.  Balustradę wykonaną ze stali 
kwasoodpornej montować za pomocą kotew stalowych wklejanych w mur (M10). Wymiary balustrady 
pokazano na rysunku. 

6.  Kontrola jakości 

 Kontrola przeprowadzana jest na bieŜąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z 

dokumentacją projektową. Stal uŜyta do balustrady musi posiadać zaświadczenie o jej jakości. Kontrole, wyniki 

badania materiałów, sposób montaŜu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru  gotowej zamontowanej balustrady jest  – mb . 

8.  Odbiór robót 

8.1.Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją, jakości uŜytych materiałów, zachowania pionu i poziomu, zachowania wymiarów 

geometrycznych, zamocowania balustrady do podłoŜa, trwałości połączeń elementów balustrady oraz jej 

pomalowania i wykończenia. Odbiór końcowy kończy się przejęciem balustrady do uŜytkowania lub 

protokołem  stwierdzającym brak jej przejęcia do uŜytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 

naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór. 

Wykonawca montaŜu balustrady  dostarczy inwestorowi: 

Gwarancje, atesty, certyfikaty  uŜytych materiałów. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem  balustardy (zakup materiałów, montaŜ 

balustardy i ich wykończenie, obsługa transportowa oraz uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu 

prac montaŜowych).  

10.  Przepisy związane. 

PN –89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne gatunki. 

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
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13. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE                                             

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW  

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzenia chodnika z kostki betonowej od strony rynku i 
parku oraz wykonanie opaski wokół reszty ścian budynku (dziedziniec) o szerokości 50cm z kostki 
betonowej gr. 6cm.   

. 

 

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 umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

- odtworzenia chodnika z kostki betonowej od strony rynku i parku oraz wykonanie opaski wokół 
reszty ścian budynku (dziedziniec) o szerokości 50cm z kostki betonowej gr. 6cm.   
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

projektową  i poleceniami Inspektora Nadzoru IN).  

2.Roboty ziemne.  

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Wykopy w pobliŜu istniejącego uzbrojenia 
naleŜy wykonać ręcznie, bez uŜycia sprzętu zmechanizowanego  z zachowaniem szczególnej ostroŜności i pod 
fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. 
Podczas prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, 
które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawa o Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 
15/91). 
  
Teren pod chodniki w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów powinien być oczyszczony z humusu. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót, naleŜy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót. 
PodłoŜe  powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania 
następujących charakterystycznych wartości dla podłoŜa: 
 
Grunt w wykopach naleŜy  zagęścić dla uzyskania nst. wskaźników 
                         

dla chodników   
      -minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
        w górnej warstwie o gr. 20cm Is ≥ 0.97 
 
 

3.Tyczenie  
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W zakres robót wchodzą:  

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb pomiarów 

dodatkowymi punktami ,  

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

c) wykonywanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót ,  

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed  zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m.  

 

4.Materiały.  

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi IN 

źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo-na Ŝądanie– próbki do badań 

laboratoryjnych.  

KaŜdy rodzaj robót , w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

4.1.Chodnik z kostki betonowej 

PodłoŜe pod chodniki powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i 

zagęszczone do uzyskania Is>=0.97.  

Kostka musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolną od rys , z gładkimi powierzchniami 

bocznymi.  

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:  

-dla długości i szerokości + 3mm  

-dla wysokości +5mm  

Kostka powinna być wykonana z betonu klasy co najmniej 25.  

Nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 5% -wg PN-B-06250.  

Odporność kostek na działanie mrozu powinna być zgodna z wymaganiami  

normy PN-B-06250.  

Odporność jest wystarczająca, jeŜeli po 50 cyklach zamraŜania  i odmraŜania:  

-próbka nie wykazuje pęknięć,  

-strata masy nie przekracza 5%,  

-obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  

próbek nie zamraŜanych nie jest większa niŜ 20%.  
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niŜ 4mm.  

Podsypkę piaskową naleŜy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie widoczny ślad.  

-piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać  

PN-79/B-06711, zawartość gliny <5%.  

-grunt stab. cem. Rm=1,5MPa wg BN-68/8933-08  

 

4.2. ObrzeŜa 

ObrzeŜa chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  

BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-03,04.  

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 

krawędzi elementów nie powinny przekraczać  

wartości podanych w normie BN-80/6775-03.03.  

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości  

-dla długości+ 8mm  

-dla wysokości i szerokości+ 3mm  

 

Nośność obrzeŜy nie powinna być mniejsza niŜ 1,7kN, a odporność  

na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna być 

większa niŜ 5%.  

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.  

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.  

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze źródeł 

wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

 

 
Wykonanie robót 

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłuŜnymi i porzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. 

Wskaźnik zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niŜ przewiduje Norma i wg normalnej metody 

Proctora. 

Podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 



 101 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm . 

Kostkę naleŜy układać około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

 Po ułoŜeniu kostki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 

kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 

ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku porzecznym kształtek.  

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.  

Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnie z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – mogą być zaraz oddana do 

uŜytkowania. 

 

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności ze specyfikacją techniczną. 

Sprawdzenie warstw podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz  specyfikacją techniczną. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania  wymaganiami wg niniejszej specyfikacji technicznej: 

− Pomierzenie szerokości spoin 

− Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 

− Sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin, 

− Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 

ułoŜonych ciągów pieszo – jezdnych i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać  1,0 cm.  

Sprawdzenie przekroju porzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz kaŜde 

150 do 300 m2 ułoŜonych ciągów pieszo –jezdnych i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz 

na 50m. Dopuszczalny odchylenie od projektowanego profilu wynoszą  ± 0,3 % 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w 

punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm. 
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5.Sprzęt.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować  

( pod względem rodzajów, ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót.  

6.Transport.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca będzie usuwać  

na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

7.Kontrola jakości robót  

 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji zamawiającego 

programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, 

moŜliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 

odpowiedni , zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel , 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

 

8.Obmiar robót.  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o 

terminie i zakresie obmierzanych robót.  

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu-

przed ich zakryciem.  

 

9.Odbiór robót.  

Roboty podlegają nst. etapom odbioru:  

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

-odbiór częściowy  
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-odbiór ostateczny  

-odbiór pogwarancyjny  

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 

wynagrodzenia.  

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium zmawiającego własnym 

sprzętem , na próbkach pobranych przez wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego 

wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych         z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych    w okresie gwarancyjnym.  

10.Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

11.  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. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i    
                                   badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
                                    i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-1112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-1113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-S-6025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
PN-S-6504:1961 
  

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

BN-68/8931-04 
  

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
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bezpośrednią 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
 
 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-68//8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
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14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA ODGROMOWA ZEWN ĘTRZNA 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 

instalacji odgromowej zewnętrznej. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej na dachu budynku.  

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, poleceniami InŜyniera. 

2.MATERIAŁY 

Do budowy instalacji odgromowej naleŜy uŜyć materiałów: 
- drut stalowy ocynkowany FeZn Φ8mm 
- uchwyty odstępowe FeZn  
- złącza śrubowe do drutu FeZn Φ8mm 
- uchwyty odstępowe ścienne 
- złącza kontrolne śrubowe 
- bednarka FeZn 25x4mm 
- uziom pionowy składany h=4.5m 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 
bezpiecznej pracy. 

Roboty jw. będą prowadzone przy uŜyciu: 
- elektronarzędzi;  
- narzędzi ręcznych; 
 W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, w 
których materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnętrznymi 
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wpływami atmosferycznymi. 

Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Wykonawca robót jest zobowiązany do 
wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii, urządzeń itp. wprowadzanych 
w trakcie realizacji; 

Instalacja odgromowa w części projektowanej składa się z: 

- zwodów poziomych na dachu 
- przewodów odprowadzających na ścianach budynku 
- przewodów uziemiających  
- uziomów sztucznych pionowych, szpilkowych, wielokrotnych 
- zacisków kontrolnych  
 
a/ zwody poziome wykonać  na dachu drutem FeZn fi 8mm prowadzonym na uchwytach odstępowych 
mocowanych do połaci dachu za pomocą wkrętów metalowych z uszczelką. Łączenie zwodów za pomocą 
złączy skręcanych 
b/ zwody poziome wykonać na kominach  
c/ przewody odprowadzające drutem FeZn fi 8mm na uchwytach odstępowych mocowanych do ścian 
budynku 
d/ uziom sztuczny, pionowy prętowy, wielokrotny  pogrąŜany w ziemi do głęb. h=4.5m z wyprowadzonymi 
przewodami uziemiającymi FeZn25x4mm 
e/ połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć smarem 
stałym. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków 
uszczelnić przed przedostawaniem się wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
a) Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
zgodności z dokumentacją projektową; 

– poprawności montaŜu;  
– kompletności wyposaŜenia, 
– poprawności oznaczania . 
b) Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz 
niezbędne , wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.  
c) Sprawdzenia – badania i pomiary pomontaŜowe dotyczą sprawdzenia rezystancji uziomów instalacji 
odgromowej 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe: 
dla instalacji liniowych (przewody , kable, trasy, uziomy., zwody i przewody inst. odgr. – 1m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przedmiotem odbioru  są roboty  ( w zakresie zgodności z dokumentacją ): 
- po zakończeniu robót związanych z realizacją projektu – odbiór końcowy. 
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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- Dziennik  Budowy  
- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez 

Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
- Protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 
- Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i 

Ŝądaniem Inwestora. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji 
Technicznej w tym protokół odbioru końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

PN-IEC 61024-1           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1        Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2        Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 
projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1           Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2           Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-86/E 05003.1          Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E 05003.3          Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.. 

 


