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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania termomodernizacja budynków A, B, C, D -SPZZOZ Szpitala w IłŜy wraz z robotami
towarzyszącymi.  
2. ZAKRES ROBÓT
2.1.Budynek A
Wymiana istniejących okien drewnianych piętra na nowe w istniejących otworach okiennych. 
Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi .
Wszystkie okna zamontowane w ramach termomodernizacji powinny mieć moŜliwość rozszczelnienia i posiadać
fabrycznie wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Okna na zaopatrzyć dodatkowo w nawiewniki . 
Termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na blachę niskotrapezową. Docieplenie wełną mineralną gr. 20
cm układaną między krokwiami. Przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego naleŜy wyremontować
więźbę.
Docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 100 gr. 14 cm, osłoniętym folią wytłaczną
Docieplenie ścian nadziemia  w systemie ociepleń metodą lekką.
Przyjęto styropian EPS 70 gr.14 . Wykończenie tykiem silikatowym- partie cokołowe malowane farbą silikonową w
ciemniejszych kolorach.
Dobudowany łącznik został juŜ docieplony, naleŜy tylko wykończyć go tynkiem cienkowarstwowym.
Prace związane z wykonaniem ocieplenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002
”Bezspoinowy system ocieplania  ścian zewnętrznych budynków”.
Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z z blachy ocynkowanej, malowane zgodnie z kolorystyką.
Balustradę balkonu naleŜy wymienić na nową, ozdobną. Nad drzwiami zamontować systemowe daszki z
poliwęglanu.
Po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nową opaskę z kostki betonowej.
Przy budynku zostanie wykonany nowy taras z pochylnią dla niepełnosprawnych o konstrukcji Ŝelbetowej.
2.2.Budynek B (oddział dziecięcy)
Wymiana istniejących okien drewnianych na nowe w istniejących otworach okiennych, po uprzednim demontaŜu
krat. Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi, szyby wewnętrzne antywłamaniowe
( sale i klatki schodowe, w pozostałych pomieszczeniach szyba antywłamaniowa zewnętrzna - apteka,
administracja) . Klamki w oknach zamykane na kluczyk
Wszystkie okna zamontowane w ramach termomodernizacji powinny mieć moŜliwość rozszczelnienia i posiadać
fabrycznie wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Okna na zaopatrzyć dodatkowo w nawiewniki . Wymianie podlegają równieŜ
podokienniki wewnętrzne – nowe z konglomeratu kamiennego.
Wymiana pokrycia wiatrołapu na blachę niskotrapezową. 
Docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 100 gr. 14 cm, osłoniętym folią wytłaczną
Docieplenie ścian nadziemia  w systemie ociepleń metodą lekką. Przyjęto styropian EPS 70 gr.14 . Wykończenie
tykiem silikatowym- partie cokołowe malowane farbą silikonową w ciemniejszych kolorach.
Prace związane z wykonaniem ocieplenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002
”Bezspoinowy system ocieplania  ścian zewnętrznych budynków”.
Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z z blachy ocynkowanej, malowane zgodnie z kolorystyką.
Nad drzwiami zamontować systemowe daszki z poliwęglanu.
Po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nową opaskę z kostki betonowej.
2.3.Budynek C
Wymiana wskazanych drzwi na nowe w istniejących otworach . Drzwi aluminiowe lub stalowe z termoizolacją,
wyposaŜone w samozamykacz. Szklenie dwuszybowe, antywłamaniowe, dzrwi wyposaŜone w pochwyt i dwa
zamki, w tym jeden z atestem.
Docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 100 gr. 14 cm, osłoniętym folią wytłaczną, Częściowo naleŜy
rozebrać studzienki podokienne, aby docieplic ściany fundamentowe. Po zakończeniu robót studzienki odtworzyć.
Docieplenie ścian nadziemia  w systemie ociepleń metodą lekką. Przyjęto styropian EPS 70 gr.14 . Wykończenie
tykiem silikatowym- partie cokołowe malowane farbą silikonową w ciemniejszych kolorach.
Prace związane z wykonaniem ocieplenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002
”Bezspoinowy system ocieplania  ścian zewnętrznych budynków”.
Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z z blachy ocynkowanej, malowane zgodnie z kolorystyką.
Nad drzwiami zamontować systemowe daszki z poliwęglanu.
Po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nową opaskę z kostki betonowej.
2.4.Budynek D ( Kotłownia )
Wymiana istniejących okien drewnianych piwnic na nowe w istniejących otworach okiennych. 
Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi .
Wszystkie okna zamontowane w ramach termomodernizacji powinny mieć moŜliwość rozszczelnienia i posiadać
fabrycznie wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Okna na zaopatrzyć dodatkowo w nawiewniki . Wymiana drzwi zewnętrznych na
stalowe lub aluminiowe.
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Docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 100 gr. 14 cm, osłoniętym folią wytłaczną, Częściowo naleŜy
rozebrać studzienki podokienne, aby docieplić ściany fundamentowe. Po zakończeniu robót studzienki odtworzyć.
Docieplenie ścian nadziemia  w systemie ociepleń metodą lekką. Przyjęto styropian EPS 70 gr.14 . Wykończenie
tykiem silikatowym- partie cokołowe malowane farbą silikonową w ciemniejszych kolorach.
Prace związane z wykonaniem ocieplenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002
”Bezspoinowy system ocieplania  ścian zewnętrznych budynków”.
Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z z blachy ocynkowanej, malowane zgodnie z kolorystyką.
Nad drzwiami zamontować systemowe daszki z poliwęglanu.
Przed przystąpieniem do docieplenia ścian fundamentowych naleŜy rozebrać fundamenty i czopuch starego komina.
Po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nową opaskę z kostki betonowej.
Schody o konstrukcji stalowej wyremontować, istniejące stopnie wymienić na nowe z kraty Wema, całość
pomalować farbą chlorokauczukową.
2.5. Regulacja instalacji c.o.
NaleŜy wyregulować istniejącą instalację c.o.. przeprowadzić płukanie grzejników i rurociągach. Zamontować nowe
zawory termostatyczne.
2.6. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe z części rur spustowych oraz studzienek podokiennych zostaną odprowadzone do istniejącej
kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PCV fi 110-250 mm.
Nawierzchnie dróg i chodników po wykonaniu kanalizacji naleŜy doprowadzić do poprzedniego stanu.

UWAGA:

 PoniewaŜ termomodernizacja budynku przeprowadzana jest etapowo, występują róznice między stanem
istniejącym, a projektem technicznym. Część robót została juŜ wykonaną, dobudowany został łącznik wg
oddzielnego opracowania. Przed przystąpieniem do przetargu naleŜy bezwzględnie zapoznać się z obiektem.

Kolorystyka obiektu zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa , zgodnie z aktualnymi paletami kolorów

4



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót termomodernizacyjnych .
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

NUMER

SPECYFIKACJI

KOD CPV ZAKRES ROBÓT

SST.III.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
SST.III.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.III.3 45262300-4 Betonowanie
SST.III.4 45262310-7 Zbrojenie
SST.III.5 45262520-2 Roboty murowe
SST.III.6 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
SST.III.7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
SST.III.8 45320000-6 Hydroizolacje
SST.III.9 45321000-3 Izolacje cieplne
SST.III.10 45321000-1

45324000-4

Bezspoinowy system dociepleń

SST.III.11 45233222-1 Roboty w zakresie chodników
SST.III.12 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
SST.III.13 45232130-2 Kanalizacja deszczowa

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
l .5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich waŜności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.
l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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 rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
l .5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
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podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.   SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.
4   TRANSPORT
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
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jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewoŜą po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5   WYKONANIE ROBÓT
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6. l. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru
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będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści
je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki 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 będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które
spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
 [2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki
obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8. l. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c)   odbiorowi częściowemu,
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami,
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
    lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
    programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
   tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i
gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zm.).
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, póz.
1229).
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.).
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

         BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111000-8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z robotami rozbiórkowymi.
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:
- demontaŜ wymienianych okien, drzwi,, podokienników wewnętrznych i zewnętrznych
- demontaŜ obróbek blacharskich,  rur spustowych
- rozebranie pokrycia dachowego segmentu A i wiatrołapu segmentu B,
- demontaŜ drobnych elementów takich jak uchwyty flag, tablice informacyjne, kamery itp.
- rozebranie nawierzchni pod kanalizację deszczową oraz opasek i studzienek piwnicznych, celem docieplenia ścian
fundamentowych,
- rozebranie fundamentu i czopucha komina.
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.
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 Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych 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. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki,
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem
wykonywania prac, 
- pracowników zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W Ŝadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów
rozbiórkowych wyrzucać przez okna,
- znajdujące się w pobliŜu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk
materiałów nadających się do ponownego uŜycia,
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach
zagroŜenia nie ma osób postronnych,
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
ogólnie obowiązujące,
- szczególnie ostroŜnie prowadzić rozbiórkę w pobliŜu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.

-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.

6. Kontrola jako ści robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte 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.
Inwestor wskaŜe miejsce składowania części gruzu do ponownego wykorzystania , pozostały gruz wykonawca
wywiezie i zutylizuje na własny koszt.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE -  KOD CPV  45111200-0
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:.
- Wykopy fundamentowe
- Podkłady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów
          w osłonie ścianek. 
2.2. Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły.
2.3. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
– max. średnica ziaren d<120 mm,
– wskaźnik róŜnoziarnistości U>5,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
– zawartość części organicznych I<2%,
– odporność na rozpad <5%.
3. Sprzęt
Roboty powinny być wykonywane ręcznie.
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robót      
Wykopy 
-     Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopów
1. JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające
odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników.
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-     Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji..
-     Warunki wykonania podkładu:  
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
 (3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
-     Zasypki   
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.
 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
(6) Wykopy naleŜy wykonywać w porze suchej , poniewaŜ istnieje moŜliwość wystąpienia wód gruntowych.
Nie wolno dopuścić do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 2.5.
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.10.
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega:
2. przygotowanie podłoŜa
3. materiał uŜyty na podkład
4. grubość i równomierność
warstw podkładu
5. sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
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– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
3. dostarczenie materiału
4. uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
-Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu.
Cena obejmuje:
– załadowanie gruntu na środki transportu
– przewóz na wskazaną odległość
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10.  Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4
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
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych ,uzupełnienie rozebranych studzienek podokiennych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
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
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%
Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis
zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem 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.
Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera.
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.
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Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
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.
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.
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
4.4.1. 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.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
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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 umoŜliwiaj ącej 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 zapewniających 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 pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór 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 charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30
do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 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 betonowania 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 wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 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
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- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
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 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. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 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
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.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
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7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– 1 m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte 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 :
- 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..
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.
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3. ZBROJENIE BETONU – KOD CPV 45262310-7
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:
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 .
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
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
 (3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 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 granicach
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.
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3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
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
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.
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.
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 deskowaniu.
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.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 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 specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru końcowego .
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 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.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
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5. ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2 
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
muraraskich .
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: -
przemurowanie kominów w segmencie  cegłą pełną,
Ściany fundamentowe tarasu z podjazdem z bloczków betonowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować 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. 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%.
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po
badaniu

- 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. Bloczki z betonu komórkowego (PGS) kl.600 gr.24 cm na 
2.5. Zaprawy budowlane cemenowe
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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.
4.5. Zaprawa ciepłochronna
Gotowe zaprawy ciepłochronne to sypkie mieszanki cementowe lub cementowo-wapienne z dodatkami
poprawiającymi ich izolacyjność cieplną. Najczęściej są to dodatki mineralne, takie jak perlit, który jest naturalnie
spienioną skałą pochodzenia wulkanicznego, czy keramzyt. Są teŜ mieszanki z granulkami styropianu. Dzięki
dodatkom zaprawa ma mały cięŜar objętościowy, dlatego jest nazywana lekką. Ze względu na bardzo dobry
współczynnik przewodzenia ciepła , zaprawy ciepłochronne moŜna stosować wszędzie tam, gdzie trzeba
wybudować mury o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Mają one nieco mniejszą wytrzymałość, ale
wystarczającą do wybudowania domu jednorodzinnego.
Przeznaczone są do murowania na grubą spoinę ścian zewnętrznych z nowoczesnych termoizolacyjnych materiałów
budowlanych: bloczków z betonu komórkowego i pustaków z ceramiki poryzowanej, styrobetonu, trocinobetonu,
keramzytobetonu. Mogą teŜ słuŜyć do wypełniania szczelin.
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Nie wolno ich natomiast uŜywać do murowania fundamentów, ścian piwnic oraz innych murów, stykających się z
ziemią lub znajdujących się do 50 cm ponad poziomem terenu, jak równieŜ kominów.
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i
przeliczenia. Elementy murowe naleŜy przechowywać:
a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy 
PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowią inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy prowadzić urządzeniami
mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach teŜ nie wymaga specjalnych urządzeń i środków
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na
paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się
uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach moŜna
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne:
- 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.
- Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych

niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
- 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.
- Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
- 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
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zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm,
      a min 10mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość max 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.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
- Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby

cegieł.
- 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.
- 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. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 r., przestrzegania następujących zasad:
– kształt, wymiary zewnętrzne, połoŜenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów kominowych, obróbki
blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
– wmurowywać naleŜy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,
– najniŜsza klasa cegieł uŜytych do murowania wynosi 15,
– elementy murowe naleŜy układać na pełne spoiny,
– spoiny pionowe kaŜdej z warstw powinny być przewiązane,
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli warunki na to
pozwalają, to powinny znajdować się tylko w naroŜnikach przewodów,
– cegły w przegrodach międzykanałowych naleŜy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w prostopadle do
nich połoŜone ścianki zewnętrzne,
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym,
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niŜ ½ cegły,
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły,
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niŜ 1 cegłę,
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych
przewodów były przesunięte względem siebie o ½ wysokości pustaka;
przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi naleŜy wypełniać zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą,
jeŜeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,
– powszechną zasadą powinno być uŜywanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,
– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułoŜone prostopadle do
kierunku przewodu,
– przewody powinny być droŜne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie),
zapewniający ujście przez przewody spalin lub zuŜytego powietrza ponad dach,
– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą szablonu,
– naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych.
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,
– nie naleŜy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych,
– w miejscu przebicia komina przez dach naleŜy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą poddasze przed
wodą opadową,
– wierzch komina powinien być nakryty czapą Ŝelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy,
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
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

28



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. Badania przewodów kominowych:
a) sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze,
spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem
droŜności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej,
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru
z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z
dokumentacją projektową,
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją projektową,
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włoŜonych do sąsiednich otworów
kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm,
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:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na
budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty 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
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.
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6. WYKONYWANIE POKRY Ć I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

– KOD CPV 45261000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji dchowej wraz z pokryciem.
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 remont więźby
dachowej wraz z pokryciem blachą niskotrapezową i wykonaniem obróbek blacharskich.
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 Inspektora Nadzoru.
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 biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
(1) więźba dachowa - stosuje się drewno klasy K27
według następujących norm państwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 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.

30



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%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- 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
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
- 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.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 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.
2.3.2. 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.
2.4.Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
2.4.1. Blacha niskotrapezowa powlekana.
Profilowane  arkusze  blachy  stalowej  o  grub.  min.  0,7  mm obustronnie  ocynkowanej.  Grubość  powłoki  cynku
wynosi  min.  275 g/m2.  Cała  powierzchnia  płyt  zabezpieczona powłoką  dekoracyjną  akrylową  lub  poliestrowo-
silikonową. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty  muszą  posiadać  aktualną  decyzję  ITB o  dopuszczeniu  do  stosowania  i  pozytywną  opinię  Państwowego
Zakładu Higieny.
2.4.2. Blacha stalowa płaska powlekana powłokami poliestrowymi gr. 0,5-0,55 mm
Łączniki
Do mocowania  dachówek ceramicznych i  blaszanych stosować  gwoździe  lub wkręty  ocynkowane  wg  wskazań
producenta materiałów pokryciowych.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 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
4.1. Materiały i elementy więźby mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
4.2. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe
przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych  naleŜy przestrzegać  przepisów obowiązujących
w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót
i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego..
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiórki. Zakłada się, ze 35 % drewna
istniejącej konstrukcji więźby przeznaczona będzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb naleŜy natychmiast spalić.
Drewno zaatakowane powierzchniowo moŜe być uŜyte powtórnie po dokładnym
oczyszczeniu z nalotów grzyba ł po zaimpregnować.
-    Wszystkie elementy drewniane uŜyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpregnować preparatem
ogniochronnym, umoŜliwiającym uzyskanie właściwości materiału trudno zapalnego, zabezpieczającym przed
grzybami , pleśniami i owadami
-    UŜyte do zwalczania grzybów i pleśni preparaty i środki impregnacji muszą posiadać świadectwa dopuszczające
do ich stosowania.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
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5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej
jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane
jedną warstwą papy.
5.3. Wymagania ogólne dla podkładów
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,
- równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
-  podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione
krawędzie zewnętrzne.
5.4. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 
Krycie blachą trapezową moŜe być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361: 
1999. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułoŜone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było 
na spodzie. 
Zakłady podłuŜne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przewaŜających wiatrów. Zakład podwójny naleŜy stosować wyjątkowo, w miejscach naraŜonych na spływ 
dodatkowych ilości wód opadowych i moŜe on obejmować pas o szerokości nie większej niŜ 3 m. 
Uszczelki na stykach podłuŜnych blach trapezowych naleŜy stosować przy pochyleniach mniejszych niŜ 55%. 
Szerokość szczelin na zakładach podłuŜnych powinna być minimalna. W przypadku braku moŜliwości 
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłuŜnych blachy, zamiast 
uszczelek naleŜy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. JeŜeli nie jest to moŜliwe, 
naleŜy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku 
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych naleŜy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi moŜna 
mocować tylko blachą górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niŜ 150 mm w przypadku pochylenia 
połaci większego lub równego 55% i nie mniej niŜ 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niŜ 55%. 
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych naleŜy stosować łączniki samogwintujące (lub 
śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki naleŜy 
mocować w kaŜdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w 
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności 
giętno-skrętnej. JeŜeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy naleŜy mocować do płatwi za pomocą 
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami naleŜy mocować KaŜdy 
grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
Odwodnienie dachu naleŜy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
naleŜy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.5. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o  konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W  dachach  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny  być  dostosowane  do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu.
5.7.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury śeliwnej na 
głębokość kielicha. 
6. Kontrola jakości robót
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.
6.2. Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu łat,
- poziomu łat,
- zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy uŜyciu poziomnicy węŜowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z
poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od
krokwi przy uŜyciu dłuta ciesielskiego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3., odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
Opis badań
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
- Sprawdzenie     rozmieszczenia    styków     i     wielkości     zakładów 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia.

JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddać przez
10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla więźby  – ilość m3 wykonanej konstrukcji i m2 wykonanego pokrycia
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.8.1. Odbiór podłoŜa
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• 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. 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:

1. dokumentacja techniczna,
- 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.

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.
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- Sprawdzenie prawidłowości połączen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie   mocowania   elementów   do   deskowania,   ścian,   kominów,

wietrzników, włazów itp.
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie   szczelności   połączeń   rur   spustowych   z   przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności
przewodów kanalizacyjnych.
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-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.
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.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych
na ciągłym podłoŜu.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czerść 2: Aluminium.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
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aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrąłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
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7. INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH

ELEMENTÓW – KOD CPV 45421100-5
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki  i ślusarki drzwiowej i okiennej.
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
montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad, 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Okna
Wymiana istniejących okien drewnianych na nowe w istniejących i zmniejszonych otworach okiennych. 
Okna z profili PCV w kolorze białym, szklone zestawami dwuszybowymi o Uk szyby= 1, 1 W/ m² K, 
Uk okien =1,80 W/m² K .
Wszystkie okna zamontowane w ramach ocieplenia powinny mieć moŜliwość rozszczelnienia i posiadać fabrycznie
wykonaną szczelinę infiltracyjną oraz konstrukcję zapewniającą wentylację grawitacyjną zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W górnych profilach montować nawiewniki higrosterowane.
Okna na klatkach schodowych dodatkowo przystosowane do funkcji oddymiania.
UWAGA!
Przed zamówieniem okien wszystkie wymiary i ilości sztuk sprawdzić w obiekcie.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe częściowo przeszklone, profil ciepły, szyby bezpieczne antywłamaniowe, drzwi
wyposaŜone w pochwyt, samozamykacz, dwa zamki w tym jeden z atestem.
Drzwi pełne stalowe lub aluminiowe, z termoizolacją, wyposaŜone w klamkę, dwa zamki w tym jeden z atestem
Uk szyby= 1, 1 W/ m² K, Uk drzwi =1,80 W/m² K .
Balustrada balkonu segmentu A z prętów stalowych kwadratowych, ozdobna, wzór do uzgodnienia z inwestorem.
Balustrada zejścia do piwnicy, prosta z kształtowników stalowych.
Schody kotłowni z typowych krat WEMA.
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu 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.
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
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. W
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić
i oczyścić.
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeŜach.
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem
ITB.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, 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,
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
• dopasowanie i wyregulowanie
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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 8. HYDROIZOLACJE – KOD CPV 45320000-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych. 
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 przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w SST .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Ŝelbetowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i
posiadających aprobatę techniczną IBDiM do tego typu zastosowań.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:
Materiały do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu naleŜy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych.
Izolacje
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów
oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260.
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:
– roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998,
– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Izolacje wykonywane na gorąco
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:
– lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
– papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,
– inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
Ŝelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
Ŝelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
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zakresie BHP.
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć
opakowania przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Ŝelbetowych i stalowych
obiektów inŜynieryjnych.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do wykonania izolacji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inŜynieryjnych podejmuje InŜynier. Wykonawca nie moŜe
przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niŜ zaakceptowany przez InŜyniera – bez zgody
InŜyniera.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z normą PN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3
stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niŜ 85%.
5.2. Zakres wykonywania robót
Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć wszystkie luźne
części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie
z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta
materiałów izolacyjnych.
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, naleŜy powierzchnię betonu przedmuchać spręŜonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
– wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
– temperatury podłoŜa,
– wilgotności podłoŜa (maksimum 4% – chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do układania na podłoŜa o większej
wilgotności),
5.2.4. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą
techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:
– malowanie pędzlem,
– nanoszenie wałkiem,
– natryskiwanie,
– szpachlowanie,
– przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza.
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez InŜyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów
robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie warstwy ochronnej
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych, jak i niniejszej SST.
6. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
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– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem
równości, braku plam i zabrudzeń),
– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,
– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z
kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub
niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM,
– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
– kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i
obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez InŜyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów
robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót,
atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
– prace przygotowawcze,
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
– wykonanie warstwy gruntującej,
– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez InŜyniera,
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy związane
10.1. Normy:
 1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
 3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na
gorąco.
 4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
 5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
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9. IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  

     KOD CPV 45321000-3
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.
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  termicznej i akustycznej.
- izolacja poddasza  wełną mineralną  35 kg/m3 o łącznej grubości 16 cm
- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 100-040 gr.10 cm,
- ściany fundamentowe – styropian EPS 100-040 laminowany jednostronnie papą gr. 6 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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 sklejanych materiałów, określoną wg metod
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji termicznych - styropian
Płyty ze styropianu EPS-100 grubości 14 cm jako izolacje ścian piwnic
 Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŜsza
niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
Transport.  Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
2.3. Wełna mineralna do docieplenia poddaszy -odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13162:2002.o gęstości 
nie przekraczającej 35 kg/m3,  klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Wełna mineralna odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13162:2002.o gęstości 
nie przekraczającej 35 kg/m3,  klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Pakowanie.
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na
opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i
pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie
Płyty naleŜy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
Transport.  Płyty  naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez
szczelin.
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Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić
minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub
papą).
6. Kontrola jakości
Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 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).
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
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

•••• dokumentacja techniczna,

•••• dziennik budowy,

•••• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

•••• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

•••• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

•••• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
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 ,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy związane
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
                                                    Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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10. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ
       KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania bezspoinowych
systemów ociepleń ścian budynków..
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
docieplenia zewnętrznych ścian budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wszystkie aprobaty, certyfikaty powinny posiadać potwierdzenia zgodności z orginałem.
Materiały stosowane do ocieplenia powinny posiadać atesty stwierdzające zgodność danego materiału z
wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jednocześnie zastosowane materiały (kleje, masy tynkarskie i gruntujące itd.) winny być zgodne z przyjętą
technologią ocieplenia – konkretnym systemem.
Kleje i masy (zaprawy) klejące
Do przyklejania styropianu do podłoŜa i wykonania warstwy zbrojnej siatką szklaną mogą być stosowane
następujące masy (zaprawy) klejące:
Zaprawa klejąca winna mieć ziarnistość 0,8 mm,  przyczepność do betonu w stanie suchym nie mniej niŜ 0,3 MPa,
współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0.8 W/Km², współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = 50 i być dopuszczona do
stosowania w budownictwie.  
Płyty styropianowe
NaleŜy stosować płyty styropianowe wg PN-EN 13163: 2004 TYPU EPS 70-040 grubości 14 cm, dla kondygnacji
nadziemnych 
Powinny one spełniać, poza wymaganiami normowymi, dodatkowe wymagania:
- wymiary – nie więcej niŜ 60 cm x 120 cm
- powierzchnia płyty – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zaleŜności od technologii produkcji, przy zachowaniu wymaganej wg
normy stabilizacji wymiarów 1,0 %
- gęstość min 15 kg / m3   
Warstwa zbrojona 
Warstwa zbrojona jest to układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki zbrojącej. Do robót
ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub z tworzywa sztucznego. 
Najbardziej popularne są siatki z włókna szklanego. Powinny one spełniać wymagania określone w tablicy 2
instrukcji ITB Nr 334/2002.
Siatka z włókna szklanego o masie nie mniejszej niŜ 145 g/m2, odporność na zrywanie min. 1500 N / 50 mm; waga
max 15%.
Masy tynkarskie 
Na wyprawy tynkarskie elewacji mogą być stosowane następujące masy i zaprawy tynkarskie.
- Tynk silikatowy o uziarnieniu 2-3 mm
Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskich podano w tabl. 3 Instrukcji ITB Nr 334 / 2002 
Elementy uzupełniające
Do elementów uzupełniających naleŜą łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy startowe, elementy
zabezpieczające krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna, folie izolacyjne i inne. Łączniki mech., elementy
dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających do stosowania.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na przyjęciu odpowiednio długich kołków przy docieplaniu segmentu A, ze
względu na stare mury.
Profile kończące i elementy zabezpieczeń krawędzi powinny być odporne na korozję oraz działanie alkaliów.
Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiały i elementy.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów t wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny — przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
3. Sprzęt
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych..
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurować otwór okienny i po nawietrzaku podokiennym.
- wykonać montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne .
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności,
twardości, nasiąkliwości l równości.
Ilśoć i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwi ć uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej
powierzchni podłoŜa na obiekcie.
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości
naleŜy wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania 
Płyty styropianu dodatkowo mocować kołkami, 
Przygotowanie podłoŜa - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego
tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aŜ wyschnie, tynki bardzo słabe i odspojone usunąć. Poszerzyć
rysy, oczyścić je. Sprawdzić, czy pęknięcia nie przeniosły się na ściany i konstrukcję budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą. DuŜe rysy wzmocnić przez wklejenie w zaprawę siatki zbrojącej.
Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym zgodnym z systemem.
Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty,
pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niŜ 2mm. 
Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listwy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie.
Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w kaŜdej warstwie. Zwrócić uwagę, by spoiny nie
pokrywały się na nadproŜach. Ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić
paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości mocować na powierzchni i w naroŜnikach ścian w
ilościach określonych w instrukcji producenta systemu, łączniki wklejać przed nałoŜeniem warstwy zbrojącej.
Ocieplenie ościeŜy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi, 
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Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego
- z góry na dół, zakłady min 10cm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie naroŜników i ościeŜy. NaroŜa
zewnętrzne ościeŜy drzwi, okien i naroŜniki budynku na całej wysokości wzmocnić aŜurowymi kątownikami
aluminiowymi.
Przy ościeŜach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w naroŜnikach ościeŜy.
 Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności naleŜy zeszlifować.
Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoŜa warstwę tynku pod względem chemicznym i
poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoŜe pod względem chłonności i znacznie ją redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykonać na naroŜnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi i
wygładzać do uzyskania faktury. Obróbki powinny wystawać min 5cm poza zarys ocieplonej i wykończonej ściany.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania ocieplenia:
• Badanie materiałów, które będą wykorzystywane do docieplenia
• Ocena podłoŜa
• Kontrola przygotowania podłoŜa
• Kontrola jakości klejenia płyt termoizolacyjnych
• Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej pod względem jednolitości, równości, koloru i faktury.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, łącznie z kosztem niezbędnych rusztowań.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego .:
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5 i 7
10.  Przepisy związane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie    sezonowego   zapotrzebowania    na   ciepło   do   ogrzewania    budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z póŜn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia   Udzielania   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa   instytut   Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEĆ212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B ~ Roboty wykończeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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11. ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – 

      KOD CPV- 45233222-1
1. Wstęp
1.1.Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane z odtworzeniem istniejących nawierzchni i wykonaniem
opaski z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).
1.3.Roboty przygotowawcze, tyczenie, ułoŜenie opaski z płyt chodnikowych ograniczonych obrzeŜem i podestów z
kostki betonowej 6 cm.
2.Materiały i wykonanie robót.
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 nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
PodłoŜe pod opaskę powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, wyprofilowane i 
Płyty chodnikowe 50x50x7 cm 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
Płyty powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 5%.
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%
• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być wykonane wg BN-
68/8933-08.
ObrzeŜa chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy
BN-8076775-03,01 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.
3.Sprzęt.
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować ( pod względem rodzajów,  ilości i jakości)
uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót.
4.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.
5. Wykonane robót.
Chodniki - z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowej gr. 3cm,.
ObrzeŜe betonowe gr. 6 cm .
6. 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.
7.Obmiar robót.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
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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.
8.Odbiór robót.
Roboty podlegają nst. etapom odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- 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 Zamawiającego własnym sprzętem , na
próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań
dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania
próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm i ustaleń.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji przedmiaru robót.
10.Przepisy związane
1.PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2.PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
3.PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4.PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego Page 50 
5.PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość) 
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8.PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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12. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 KOD CPV 45331100-7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonania regulacji instalacji centralnego ogrzewania 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
        Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające       na celu
wykonanie   instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej
wymienionych robót:

• montaŜ zaworów odcinających powrotnych kątowych lub prostych dla grzejników  
• montaŜ zaworów termostatycznych 
• płukanie grzejników i instalacji
• wykonanie próby szczelności  instalacji
• badania instalacji,
• regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montaŜowych.  Tom  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  ogrzewania  do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku
niemoŜliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o zbliŜonych  charakterystykach  i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy
realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montaŜowych.  Tom II
Instalacje  sanitarne  i przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi  przedmiotowej
instalacji.
2. MATERIAŁY
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i w sposób
określony aktualnymi normami.
 Armatura i urządzenia
• Dla regulacji grzejników przewidziano zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe 
• Na powrotach grzejników – zawory odcinające powrotne proste lub kątowe   
3. SPRZĘT
• Wykonawca  jest  zobowiązany do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE
� Urządzenia  i  osprzęt  naleŜy  transportować   krytymi  środkami  lokomocji  w  opakowaniach  firmowych
zabezpieczonych specjalnymi opaskami i taśmami przed przemieszczeniem się  w czasie transportu. 
� PowyŜsze urządzenia naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed osobami
niepowołanymi  w  oryginalnych  opakowaniach  .  Przemieszczać  i  przenosić  naleŜy  zgodnie  ze  wskazówkami
producenta.
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone
w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i materiały  pomocnicze  naleŜy  przechowywać
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych  i w pojemnikach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. MontaŜ grzejników
• Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
• Gałązki  grzejnika  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z grzejnikiem
i skręceniu  złączek  w grzejniku  nie  następowały  Ŝadne  napręŜenia.  Niedopuszczalne  są  działania  mogące
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
5.2. MontaŜ armatury i osprzętu
• Rurociągi  łączone  będą  z armaturą  i osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi  oraz pasty miniowej, bądŜ
teŜ uszczelek (w przypadku złączek zaciskowych).
• Kolejność wykonywania robót :
– sprawdzenie działania zaworu,
– nagwintowanie końcówek,
– wkręcenie  półśrubunków  w zawór  i na  rurę,  z uszczelnieniem  gwintów  materiałem
uszczelniającym,
– skręcenie połączenia.
• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.
• Zawory na  gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
5.3. Badanie i uruchomienie instalacji
• Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
• Przed przystąpieniem do badania  szczelności  naleŜy  instalację  podlegającą  próbie (lub  jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację napełnić
wodą  uzdatnioną  o jakości  zgodnej  z PN-93/C-04607  „Woda  w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i badania
dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć.
• JeŜeli  w budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów,  badania  szczelności  naleŜy
przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie.
• Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyŜej 0°C.
• W czasie  przeprowadzania  próby szczelności  w stanie  zimnym ,  połączonej  z płukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny mieć
zamiast głowic nałoŜone kołpaki ochronne. Kołpaków nie dokręcać do końca.
• Ze  względu  na  znaczną  wraŜliwość  zaworów  termostatycznych  na  zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.o. powinna być szczególnie starannie wypłukana.
• Przed  rozpoczęciem  rozruchu  i  próbnej  eksploatacji  w  stanie  gorącym,  naleŜy  dokonać
wstępnej regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ;  regulacja wstępna i  jej
ewentualne korekty nie wymagają spuszczenia wody z instalacji.
• KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13
barów.  Ciśnienie  robocze w instalacji  na  poziomie  dolnej  krawędzi  nie  powinno  przekraczać  10 barów.  Próbę
szczelności  w instalacji  centralnego  ogrzewania  naleŜy  przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  tzn.  ciśnienie
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji.
• Wyniki  badania  szczelności  naleŜy  uznać  za  pozytywne,  jeŜeli  w ciągu  20  min.  nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół.
• Po uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  naleŜy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  przy
najwyŜszych – w miarę  moŜliwości  – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych.
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być  przeprowadzona  w czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione.  Jeśli  którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione,  naleŜy daną  fazę  robót
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać
zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montaŜowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
• Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  naleŜy  dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez
dostawców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność  wykonania  z Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych   zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.
Wymagania i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody”.
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13. KANALIZACJA DESZCZOWA – KOD CPV 45232130-2
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji deszczowej 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu rozbudowę
instalacji  kanalizacji deszczowej dla projektowanej modernizacji stacji paliw.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
-     wykonanie rurociągów z rur kielichowych o śr. 110 do 250 mm

- wykonanie studni kanalizacji deszczowe o śr. 1200 mm

- wykonanie wpustów podwórzowych w posadzce studni podokiennych

- włączenie budowanych odcinków do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej
1.4. Przyjęte rozwiązania projektowe polega ona na wykonaniu odcinków kanałów z rur kanalizacyjnych
kielichowych łączonych metodą wciskową o śr. od 110 mm oraz 250 mm tłączących rury deszczowe z istniejącą
kanalizacją.
Przy przejściach rur PVC przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne PVC. Zewnętrzne powierzchnie
kręgów betonowych i płyt Ŝelbetowych naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne pokrycie abizolem
R+P. 
Rurociągi kielichowe łączone na uszczelkę gumową naleŜy układać na podsypce  gr. 10 cm. i obsypce 30 cm z
piasku. Piasek i grunt powyŜej obsypki rur zagęszczać warstwami.  
Lokalizacja zbiorników paliwowych zmusza do częściowej likwidacji istniejącej kanalizacji deszczowej. 
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Dokumentacją Techniczną    
Pojęcia ogólne
• Kanalizacja deszczowa   – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia
ścieków opadowych.
• Kanały
• Kanał deszczowy   – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków
opadowych.
• Kanał zbiorczy   – kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
• Kanał boczny   – kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
• Przykanalik   – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji
deszczowej.
Urządzenia uzbrojenia sieci
• Studzienka kanalizacyjna   – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
• Studzienka przelotowa   – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
• Studzienka połączeniowa   – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
• Studzienka kaskadowa   – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej
wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny
odciąŜający przewód pionowy.
• Wylot kanału   – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
• Separator   – urządzenie przeznaczone do zredukowania związków ropopochodnych w ściekach
opadowych.
• Studzienka ściekowa   – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
• Osadnik wód opadowych   – obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin
znajdujących się w ściekach opadowych.
• Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia   – ścieki rynnowe zamknięte rusztem, ukształ-
towane ze spadkiem podłuŜnym umoŜliwiającym odpływ wód opadowych.
• Studzienka wlotowa   – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroŜnego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających.
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• Osadnik studzienki wlotowej   – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroŜnego
przed studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z jezdni.
• Rura ochronna   – rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜąca do przenoszenia
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Elementy studzienek
• Komora robocza   – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.
• Komin włazowy   – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony
do zejścia obsługi do komory roboczej.
• Płyta przykrycia studzienki   – płyta przykrywająca komorę roboczą.
• Właz kanałowy   – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo-
Ŝliwiaj ący dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST .
2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w OST.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora.
2.l. Rury kanałowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały:
• rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej wg PN-85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy od
110 mm, do 250 mm, łączone na uszczelki gumowe,  równowaŜne
• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203  i ISO 4435:1991;.
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe
studzienek) z PVC o średnicy 200 mm oraz 300 mm.
2.2. Kruszywa 
• piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 
2.3. Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:
• wpustu ulicznego Ŝeliwnego wg PN-88/H-74080/0l  
• pierścienia odciąŜającego;
• kręgów betonowych  wg BN-83/8971-06.02 
• osadnika betonowego o śr.1000 mm
• płyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
07 .
Główne wymiary i masę wpustów Ŝeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01
i PN-88/H-74080/04 . Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104 .
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i
współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i
nadlewki usunięte.
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8
mm. Na kaŜdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa
skrzynki, znak PN.
2.4.Składowanie
2.4.1.Rury kielichowe z tworzywa  
Magazynowane rury i elementy z tworzywa powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40°C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur i elementów z tworzywa nie wolno nakrywać
uniemoŜliwiając przewietrzanie.
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich
deformację.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć,
a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.
2.4.2. Kręgi  
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.4.3. Wpusty Ŝeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości
maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących moŜliwość
uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.
2.4.4. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji.
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w OST.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w OST.
4.1. Rury kielichowe z tworzywa
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką
umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
Gdy rury ładowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed
rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”.
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzywa naleŜy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:
• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym
powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość
tworzywa na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur, wysokość ładunku
na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy załadowaniu rur
nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu
rur nie moŜe przekraczać 1 m.
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur.
4.2. Kręgi
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do
podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
odnoszenie i opuszczenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Wpusty Ŝeliwne  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie, i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się
podczas transportu. Jednostki ładunkowe naleŜy układać w warstwach w zaleŜności od środka transportu i
wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwi ć uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien
powodować:
• segregacji składników,
• zmiany składu mieszanki,
• zanieczyszczenia mieszanki,
• obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć
w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki
osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kaŜdym prostym
odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała
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moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów
sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, do których
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie, zgodnie
z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 .
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału,
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.
Wykopy liniowe głębsze niŜ 1m naleŜy odeskować.
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi,
aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy braku
wody gruntowej i usuwisk:
– w gruntach bardzo spoistych 2:1,
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l,
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25,
– w gruntach niespoistych l:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić wypraskami. Obudowa powinna
wystawać 15 cm ponad teren.
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a
w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy
powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m
od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora.
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów
Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji,
mogą występować trzy metody odwodnienia:
– powierzchniowa,
– drenaŜu poziomego,
– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia
lub Ŝwiru grubości 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg
robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
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Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej naleŜy zastosować typowe
zestawy igłofiltrów a głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry
wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robót.
5.3.4. PodłoŜe
5.3.4.1. PodłoŜe naturalne
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwi ć wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu.
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:
• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co
najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać.
5.3.4.2. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., naleŜy wykonać podłoŜe
wzmocnione.
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako:
• podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;
• podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
– przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich
usunięciu;
– przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);
– w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów;
– jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
– w razie konieczności obetonowania rur.
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni
lub gruzu.
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
• dla przewodów PVC l0 cm,
• dla pozostały 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być
większe niŜ 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm.
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I  – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką
odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu.
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór
ścian wykopu.
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej  i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01  o ruchu cięŜkim .
W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być
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zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić
0,85.
5.4. Roboty montaŜowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych
robót kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od
najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny
być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych robót
kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w
wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku co
najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy
przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ±20 mm dla rur z tworzywa. Spadek
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać ±1 cm.
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpieczyć przed
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej wysokości,
aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanał z rur z tworzywa
Rury z tworzywa moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do
której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad
wierzch rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej
prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z tworzywa naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy
właściwie przygotować rury z tworzywa, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
• przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć
głębokość złącza.
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać
naleŜy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku
oraz współosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą nasuwki z
pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
5.4.3. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg powinny być z wpustem
ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od cięŜaru, moŜna układać ręcznie lub przy
uŜyciu lekkiego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie krę-
gów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach.
Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.
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Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji  
       Projektowej,
-     technologia - kręgi betonowe uliczne z osadnikiem o śr. 1000 mm i z wpustem ulicznym Ŝeliwnym.
5.4.4. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 
5.4.5. Izolacja rur, studzienek
Izolację rur, studzienek betonowych , naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę przylegającą do powierzchni przewodu na całym
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy, odprysków i pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza
połączenie z izolacją rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę,
trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyŜszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić
wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m.
5.4.6. Regulacja istniejących studzienek ściekowych i kanalizacyjnych
Dla dostosowania włazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek ściekowych, regulację pionową
naleŜy dokonać przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej kl. 80.
5.4.7. UdroŜnienie istniejącej kanalizacji
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych naleŜy je udroŜnić przez oczyszczenie.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie,
jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z
Dokumentacją Projektową, badania wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa
wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją, wykonania wylotów, separatorów.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów.
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.
• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 . W przypadku
niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawić do akceptacji Inwestora.
• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m.
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotności zagęszczonego gruntu.
• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy
czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do
1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.
• Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i
średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur
i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny
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zewnętrzne.
• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby naleŜy
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności
naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do
czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności naleŜy
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie
poszczególnych studzienek.
• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację
powierzchniową przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy.
Jednostką obmiarową studzienki jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla kaŜdego typu.
Jednostką obmiarową korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
8.1. Odbiór częściowy
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 ; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego
przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu,
zadrzewienie;
• Dziennik Budowy;
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji
(rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wilgotności),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do
powierzchni terenu, zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
• podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości
ułoŜenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi; łoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym;
długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; szczelności przewodów i
studzienek na infiltrację, materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodów i studzienek.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych
materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość między
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.
8.2. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
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• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności całego przewodu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania rozliczenia robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w OST .
9.2. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnośnie
wszelkich  dokumentów  będących  podstawą  przetargu.  Obowiązkiem  oferenta  jest  złoŜenie  ryczałtowej  oferty
uwzględniającej  wszelkie  dostawy  i prace  konieczne  do  wykonania instalacji  w taki  sposób,  aby  spełniały
wymagania  inwestora  i reprezentowały  wymagany  standard.  Oferent  jest  zobowiązany  do  uwzględnienia  przy
opracowywaniu  oferty  wszelkich  informacji  zawartych w Dokumentacji  Przetargowej  i innych  dokumentach
przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z projektantem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy
 [1]  PN-86-B-02480  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”.
 [2]  PN-81/B-03020  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.
 [3]  PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.
 [4]  PN-88/B-06250  „Beton zwykły”.
 [5]  PN-92B-10729  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
 [6]  PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
 [7]  PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”.
 [8]  PN-86/B-01802  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.”
 [9]  PN-74/B-24620  „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.
[10]  PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
[11]  PN-H-74051-2:1994 „Włazy kanałowe klasy B, C, D”.
[12]  PN-88/H-74080/01 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.”
[13]  PN-88/H-74080/04 „Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C”.
[14]  PN-64/H-74086 „Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych”.
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