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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STO) 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i 
poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 
przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę, jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 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. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniającym podział na 
dokumentację projektowa: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja 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 rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może 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 rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze 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 Beda uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i maja 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 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5 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: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 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 pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 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 użytkowników 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. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9 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 niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 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 podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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 
2.1 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 badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z 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). 
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2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 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 nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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 właściwości 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 W wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 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 umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH I POZIOMYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH                                                              

ORAZ ROBÓT NAPRAWCZYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ                                                                                 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

 

7 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 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 umowa. 
Inspektor nadzoru 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, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku 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. 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 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 
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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. 
6.3 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 można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż 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. 
6.5 Badania 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 umożliwienia 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 może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 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 badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7 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. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00 Roboty ziemne 

B.01.01. Wykopy 
B.01.02. Transport materiałów i ziemi 

Kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu; roboty ziemne” 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy w związku z realizacją zadania p.n. "Wykonanie 
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali 
gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W zakres tych robót wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

− Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o 
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 

− Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym do miejsca wbudowania z przerzutem na odległość 
do 3 m i ubiciem warstwami, co 15 cm - po wykonaniu izolacji i drenażu opaskowego 

− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy 
ziemi urodzajnej. 
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4. Wykop głęboki (tunelowy) - wykop, którego głębokość jest większa niż 3 m. 
1.4.5. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
1.4.7. 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. 
1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione na 
wysypisko.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH I POZIOMYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH                                                              

ORAZ ROBÓT NAPRAWCZYCH W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ                                                                                 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 8, W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

 

 

11 

 

Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie, dla których wykonawca zapewni powszechnie stosowany 
sprzęt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Do transportu mas ziemnych przewiduje się: samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, a na placu 
budowy taczki. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych ich punktów załamania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, albo o inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego taśmą, szablonem i poziomicą. 
2 Pomiar dna wykopu niwelatorem, w odstępach co 10 m i pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
6.6. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 
cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
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 na wskazanym miejscu 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaż<u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.02.00 ROBOTY MUROWE 

Kod CPV 45262500-6 „Roboty murowe” 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące naprawy ścian 
fundamentowych i odbioru murów z materiałów ceramicznych związanych z realizacją zadania p.n. 
"Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w 
budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
naprawę murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

− Przygotowanie i naprawa podłoża – odbicie tynków zewnętrznych, oczyszczenie powierzchni 
muru 

− Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną – powierzchnie silnie zanieczyszczenie 
− Przemurowanie miejsc zniszczonych, pęknięć i wymiana zmurszałych cegieł 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STO B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 
B.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
Cegła pełna wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegły budowlane 
* Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary l=250mm, s=120mm, h=65mm 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 C i odmra żania –brak uszkodzeń po 
badaniu. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (PN-65/B-14503). 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5 MPa: 
cement : ciasto wapienne : piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement : wapno hydratyzowane : piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5R 
Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - 
LH/HSR/NA, który spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, 
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wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 C . 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne: 
a) Uzupełnienia i przemurowania wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek i wyskoków 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Materiały ścienne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót są: 
- m2 ściany, mb zamurowania, szt. zamurowania, kg zbrojenia, m2 tynku itd. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- naprawienie ścian, uzupełnienie ubytków, przemurowanie miejsc pękniętych i zmurszałych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki 
PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne Cegły budowlane 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane Wymagania 
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badań 
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PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.03.00 IZOLACJA POZIOMA 

Kod CPV 45260000-7 „Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach 
wykonywane metodą iniekcji bezciśnieniowej” 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wtórnych izolacji wykonywanych w budynkach metodą iniekcji bezciśnieniowej kremem iniekcyjnym na 
bazie silanów w związku z realizacją zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian 
fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji poziomej murów) przy użyciu kremu iniekcyjnego na 
bazie silanów. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji wtórnej izolacji 
poziomej (przepony).  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji.  

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodą wciskania 
blach, wykonywania wtórnych izolacji pionowych oraz tynków renowacyjnych na murach, w których 
odtworzono izolację metodą iniekcji.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach 
murowanych z cegły metodą iniekcji bezciśnieniowej poprzez nasycenia pasa ściany kremem 
iniekcyjnym na bazie silanów. 
Uwaga: Przepona pozioma, wykonana przy użyciu kremu iniekcyjnego jest jednym ze sposobów 
odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej wysycha 
w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, temperatury i 
wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru 
odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru dochodzi często do 
krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji 
wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy 
dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  

Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, 
obszaru normalnej wilgotności.  

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych 
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preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę 
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.  
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych do 
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek 
masy wody zawartej w materiale do masy materiału suchego wyrażony w %.  
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do 
osiągnięcia punktu równowagi. 
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia 
przy stanie równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału 
suchego, wyrażony w %.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi  

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie  z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Krem iniekcyjny – preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji  
Preparat jest sporządzony na bazie silanów, zawartość składników aktywnych 
wynosi ok. 80%, stosowany jest do wykonywania bariery (przepony) przerywającej 
kapilarne podciąganie wody. Do iniekcji stosować pistolet iniekcyjny nr 3 dedykowany 600 ml 
opakowaniom, alternatywnie można stosować typowy osprzęt pozwalający na iniekcję z 
zastosowaniem kremów iniekcyjnych, jak również lance iniekcyjne. 
Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym w kierunku od końca nawiertu. Po całkowitym 
wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić zaprawą lub zasklepić szpachlówką uszczelniającą. 
Wysychanie muru powyżej wykonanej przepony (do osiągnięcia tzw. wilgotności równowagowej) 
zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia i może być wydłużone np. przez szczelne 
wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie 
dodatkowych czynności.  
Skuteczność preparatu dla muru o stopniu przesiąknięcia wilgocią 95% jest potwierdzona certyfikatem 
WTA  4-4-04 nr M1290/1 
Dane techniczne 
Baza   - silany 
Rozpuszczalnik  - nie występuje 
Kolor   - biały 
Postać (konsystencja) - krem 
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Gęstość   - ok. 0,95 kg/dm3 
Sposób stosowania - iniekcja bezciśnieniowa 
Zużycie                        - przeciętnie wynosi 1,5 litra na 1m2 rzutu poziomego muru 
2.2.2. Zaprawa do wypełniania pustek i zasklepiania otworów  
Jest to fabrycznie gotowa, zarabiana czystą wodą, upłynniona i hydraulicznie wiążąca 
zaprawa na bazie cementu, do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów 
wiertniczych. Jest odporna na siarczany, może być stosowana w zasolonych murach. 
Dane techniczne 
Baza    - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory 
Kolor    - szary 
Gęstość suchej zaprawy  - ok. 1 kg/dm3 
Ilość wody zarobowej - 6,0 do 9,2 l wody na 20 kg worek 
Wytrzymałość na ściskanie        - ok. 10 N/mm2 po 7 dniach 

- ok. 20 N/mm2 po 28 dniach 
Wytrzymałość na zginanie         - ok. 2 N/mm2 po 7 dniach 

- ok. 4,8 N/mm2 po 28 dniach 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 
    - od +50C do +300C 
Wydajność    - ok. 12 litrów zaprawy z worka 20kg 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z 
materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem oraz przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia:  

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna 
wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być 
wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów, 

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka, 
c) do podawania preparatu w otwory – lance iniekcyjne pistolety iniekcyjne 
d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek, termometr, 

wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania 
zapraw.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
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takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  

Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w 
pojemnikach, kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas 
muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Jeżeli to konieczne, luźne fragmenty muru 
należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować.  
Prace te powinny być dokumentowane w protokole z przeprowadzenia prac wstępnych.  
5.2. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  
Temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż 
+5°C i nie wyższa od +30°C.  
Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości 
nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze 
skarpami (2 m dla skał zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych 
umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  
5.3. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji  

5.3.1. Wymagania ogólne  

� Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie. W zależności 
od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, lub dwurzędowo 

� Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy wstępnie 
wypełnić systemową zaprawą do wypełniania pustek i zasklepiania otworów 

� Iniekcję wykonuje się metodą niskociśnieniową - wysokość ciśnienia zazwyczaj wynosi 5-10 
bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego 
muru. 

� W murach grubych powyżej 100 cm zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić 
otwory z obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym 
była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w 
otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację 
preparatu iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po 
zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów 
najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej 
metody współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji 
jednostronnej, określonego przez producenta systemu.  

� W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego 
� W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować 

dane określone w pkt. 6.3 
� Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów iniekcyjnych nie posiadających certyfikatu WTA 

potwierdzającego ich skuteczność 
� Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otworów i wypełniania pustek rozcieńczonych 

szlamów, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiałów.  
� Należy przygotować taką ilość koncentratu mikroemulsji silikonowej, którą można zużyć 

podczas jednego dnia 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej. Średnice i usytuowanie 
otworów można dostosować do układu spoin. Otwory mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia 
wykonanie przepony połączenie jej z innymi izolacjami. Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. 
Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo lub pod kątem do 30° bądź innym 
dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm 
mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. 
Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste 
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, 
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to zakwestionowane otwory należy wypełnić systemową zaprawą do wypełniania pustek i zasklepiania 
otworów. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwiercić lub wykonać nowe nawierty kilka cm powyżej.  
Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny - koncentrat 
mikroemulsji silikonowej pod ciśnieniem określonym w p. 5.3.1, aż do uzyskania odpowiedniego 
zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru.  
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić systemową zaprawą 
do wypełniania pustek i zasklepiania otworów  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.    Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i 
oczyszczony.  
6.2 Badania materiałów 
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.3 Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych 
materiałów.  
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich 
czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu 
iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac 
iniekcyjnych należy kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej 
następujące dane i parametry:  
– datę i miejsce iniekcji, 
– grubość i długość ściany, jej rodzaj oraz materiały z których jest wykonana, uwagi dotyczące stanu 

technicznego  
– informacje dotyczące technologii prac: odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt nachylenia 

otworów, ciśnienie podczas iniekcji,  
–  zużycie materiału (iniektu)  
6.4 Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie ciągłości izolacji, 
rozstawu otworów, stanu nasycenia, sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian oraz dokładność 
zasklepienia otworów. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych przekroju 
poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb długości iniektowanej przegrody. Grubość i długość 
przegrody należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest 
negatywny, prace przygotowawcze lub iniekcja określonej części przegrody nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości w pracach przygotowawczych lub stwierdzić konieczność wykonania 
ponownej iniekcji. 
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranych prac 
przygotowawczych lub nie przyjętej iniekcji określonej części przegrody.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA ROBÓT  
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Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 rzutu poziomego iniektowanej 
przegrody lub za każdy mb długości iniektowanej przegrody, według cen wykonania zaoferowanych 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 
PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych 
soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 
PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody 
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 
ceramicznych. 
PN-EN ISO 12571:2002  Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Określanie właściwości sorpcyjnych. 
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w 
postaci proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów 
chemicznych.  
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087).   
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011). 

– 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. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, Promocja 2006 
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– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 
– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 
– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 
2005 r. .  

– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 
2009 r.  

– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.04.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
I WODOCHRONNE CZĘŚCI PODZIEMNYCH  

I PRZYZIEMI BUDYNKÓW 

Kod CPV 45320000-6 „Roboty izolacyjne” 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych budynku z elastycznej, dwuskładnikowej masy 
bitumicznej w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych 
oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w 
Piotrkowie Trybunalskim". 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie izolacji z elastycznej dwuskładnikowej masy bitumicznej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych 
np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych i 
wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych pomieszczeń w budynkach a także 
izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa 
KMB) – elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji bitumicznych, modyfikowana tworzywami 
sztucznymi (polimerami), do wykonywania uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Może 
zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody 
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 
w warunkach gdy: 
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1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie  
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r.  
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. 
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze 

posadowienia fundamentów, 
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z 

przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i 

poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Grunt - wyrób do gruntowania podłoża 
Jest to niezawierająca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podłoża suche i 
wilgotne. Rozcieńczony wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako grunt dla polimerowo-
bitumicznych mas uszczelniających 
Dane techniczne: 
Baza   - emulsja bitumiczna 
Rozpuszczalnik  - nie występuje 
Kolor   - brunatny, czarny 
Postać (konsystencja) - ciecz 
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Gęstość   - ok. 1,0 kg/dm3 
Sucha pozostałość - ok. 60% 
Zużycie   - 0,05 – 0,08  kg/m2 

Temperatura stosowania- od +40C 
Nakładanie  - pędzel, wałek, natryskowo 
Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem systemowym 
2.1.2. Masa uszczelniająca – polimerowo-bitumiczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca jest 
wysoko elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, niezawierającą rozpuszczalników i przez to 
przyjazną dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosi 
ona rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w 
gruncie substancje agresywne, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.  
Zalety: 

• przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników 
• może być stosowana na podłożach suchych i lekko wilgotnych 
• wiąże na skutek reakcji chemicznej, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne 
• do stosowania na nieotynkowanym murze 
• elastyczna także w ujemnych temperaturach 

Zastosowania: 
• hydroizolacje fundamentów (ławy, ściany, płyty, stopy) 
• hydroizolacje stropów garaży podziemnych 
• hydroizolacje dachów odwróconych i zielonych 
• uszczelnienia pośrednie (pod jastrychem) podłóg, i posadzek, pomieszczeń mokrych, tarasów 

itp. 
• hydroizolacje balkonów i tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody 
• na podłożach cementowych (beton, jastrych, bloczki), murowych (mury z ceramiki 

porotyzowanej, cegły, bloczków silikatowych, betonu komórkowego), tynkach na spoiwie 
cementowym i wapiennym, itp. 

• do klejenia płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych typu EPS lub XPS 
Dane techniczne: 
Baza   - dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna 
Rozpuszczalnik  - nie występuje 
Kolor   - brunatny, czarny 
Konsystencja  - pastowata 
Gęstość   - ok. 0,7 kg/dm3 
Sucha pozostałość - nie mniej niż 90% 
Zużycie   - 3,5 – 4,5 litra/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą 
Wytrzymałość (obciążalność powierzchniowa) 
   - 0,6 MN/m2 
Szczelność   - 5 bar (50 m słupa wody) wg DIN 1048 Teil 5 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 
   - od +10C do +350C 
Nakładanie  - kielnia, paca 
Czas schnięcia przy  +20° C i 70% wilgotności względnej powietrza  

- ok. 3 dni 
Czyszczenie narzędzi - w stanie świeżym wodą, po związaniu rozpuszczalnikiem systemowym 
2.1.3. Elastyczna taśma uszczelniająca  
Służy do uszczelniania przerw dylatacyjnych budynków i budowli. Uzupełnieniem są systemowe 
kształtki zakańczające 
Dane techniczne 
Baza   - kompozyt (poliester, miękkie PCW) 
Kolor   - szary 
Szerokość taśmy - B240 – 24 cm 
   - B400 – 40 cm 
Wydłużenie przy zerwaniu  

- 200% 
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Wytrzymałość na rozciąganie  
   - 8 N/mm2 
Odporność termiczna - do +800C 
2.1.4. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,  
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach technicznych 
lub normach.  
Do czyszczenia podłoża i innych zastosowań można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań stosować można wodę przeznaczoną do spożycia. 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania powłok hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania mas bitumicznych – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,  
d) do cięcia taśm dylatacyjnych – nożyczki, nożyce, noże, 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
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Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) należy ustawiać równomiernie obok siebie 
na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się 
w trakcie przewozu. 
Środki transportu muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić 
po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne 
a także kontroli materiałów. 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków z masy 
bitumicznej wykonuje się na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, bloczków betonowych, 

silikatowych, z betonu komórkowego, z ceramiki porotyzowanej itp. 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wapiennym). 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 

kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm 
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości 
powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić zaprawą naprawczą  

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety 
(naroża wklęsłe) lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 
5 cm od krawędzi (naroża wypukłe). Fasetę wykonać np. z jednokomponentowej zaprawy 
modyfikowanej tworzywem sztucznym, sporządzonej na bazie dobieranego piasku kwarcowego, 
przeznaczonej do nakładania powłok o grubości do 4 cm przy wielowarstwowym nanoszeniu. Bądź z 
hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody, fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy do 
wykonywania faset (wyobleń) na stykach ściana/podłoga wewnątrz i na zewnątrz oraz do 
wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne. Jeśli faseta jest wykonywana z 
masy bitumicznej– jej promień powinien wtedy wynosić max. 2 cm. W tym ostatnim przypadku fasetę 
można wykonywać za pomocą specjalnej, wyoblonej kielni  

– podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 6%), 
– przed rozpoczęciem nakładania masy bitumicznej podłoże zagruntować emulsją bitumiczną 

rozcieńczoną wodą w ilości 1 część emulsji na 10 części wody. Powierzchnia zagruntowana przed 
ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

– mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 
Istniejące grubowarstwowe masy uszczelniające i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące 
(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 
przyczepność do podłoża i nie są zniszczone. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych 
emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod 
masę bitumiczną.  
UWAGA: stare powłoki na bazie materiałów smołowych usunąć. 
5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie wyższe 
od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 
panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych materiałów, w czasie deszczu, mżawki lub przy bezpośrednim, silnym nasłonecznieniu. W 
przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
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atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy 
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości (zalecanej) nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 
przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 
odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 
umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania 
warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres 
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu związania powłoki hydroizolacyjnej. 
5.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych i przyziemi budynków 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 

gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– grubość i sposób nakładania powłoki wodochronnej zależy od obciążenia wilgocią/wodą, 
– przy wykonywaniu izolacji z masy bitumicznej hydroizolacyjnej należy na bieżąco (w trakcie 

nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno 
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment 
podłoża, 

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację. Izolację strefy 
cokołowej wykonywać z elastycznych szlamów (mikrozapraw) uszczelniających  

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, za 
pomocą taśm lub kołnierzy uszczelniających, 

– w przerwach dylatacyjnych powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w postaci 
taśm dylatacyjnych. 

5.5 Wykonywanie hydroizolacji 
Jako powłokę gruntującą nanosić szczotką lub szerokim pędzlem emulsję bitumiczną gruntującą, 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10 i odczekać, aż preparat gruntujący wyschnie. 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest tzw. szpachlowanie wypełniające 
(drapane) z masy bitumicznej, nanoszonej (wciskanej) pacą w podłoże. Warstwa musi wyschnąć przed 
nakładaniem właściwej powłoki hydroizolacyjnej.  
Do komponentu płynnego masy bitumicznej dodać komponent proszkowy i mieszać za pomocą 
wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są w odpowiednich proporcjach. 
Czas zużycia przygotowanej masy wynosi, w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych, 
od 1 do 2 godzin.  
 
Grubość nanoszonej warstwy i zużycie zależy od rodzaju obciążenia wodą i wynosi: 

 Rodzaj 
obciążenia 
wodą  

Zastosowanie  Minimalna 
grubość 
warstwy  

Zużycie 

[l/m2]  
A  Wilgoć       

gruntowa 
(nienapierająca 
woda 
przesączająca się)  

Płyty i ściany 
fundamentowe  

3 mm  3,5  
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B  Woda bez 
ciśnienia  

Balkony  i  
tarasy 
(pomieszczenia 
mokre)  

3 mm  3,5  

C  Napierająca    
woda 
przesączająca się  

Płyty i ściany 
fundamentowe  

4 mm  4,5  

D  Woda pod 
ciśnieniem  

Płyty i ściany 
fundamentowe  

4 mm  4,5  

 
Hydroizolacja ścian 
Nakładanie masy bitumicznej następuje w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 
procesie roboczym. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem przed drugim procesem roboczym 
należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z włókna szklanego. Siatka musi być całkowicie 
zatopiona w masie bitumicznej.  
Masa bitumiczna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero 
później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu 
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Nie wolno obsypywać hydroizolacji bez 
wcześniejszego ułożenia warstw ochronnych. 
Przejścia rurowe 
Dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten 
jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem.  
5.6. Warstwy ochronne 
Na warstwy ochronno-termoizolacyjne stosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego, zgodne z PN-EN 
13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja” 
Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja techniczna. 
Zaleca się aby spełniały one poniższe wymagania: 

� Wytrzymałość na ściskanie lub naprężenia ściskające przy odkształceniu 10% - min. 300kPa  
� Odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 700C – max. 5%  
� Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania – max. 2%. Redukcja 

wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10% w porównaniu do próbek 
suchych. 

� Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej -  dla płyt o grubości 50 mm max. 5%, dla płyt o 
grubości 100 mm max. 3%, dla płyt o grubości 200 mm max 1,5% 

� Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – max 0,7%  
� Warstwy ochronne mogą być wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.1.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura  podłoża, itp., 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, itp. 
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– jastrychów i tynków cementowych – sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura itp. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają styki różnych płaszczyzn (krawędzie, 
naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania). Sprawdzenie wielkości 
promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić 
za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.2. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić np. łatą. 
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i kartami technicznymi zastosowanych 
materiałów. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.  
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych 
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, stosowania siatki wzmacniającej, itp. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 
wyschnięciu i utwardzeniu. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk 
świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej 
powierzchni) lub niszczącymi na wykonanej w trakcie robót powierzchni referencyjnej.  
Badania niszczące na uszczelnianej powierzchni przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 0,5 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 przygotowania podłoża i wykonania 
kompletnej hydroizolacji, według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
10.2 Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087).   
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późn. zmianami). 
10.3 Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
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zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 195, poz. 2011). 

– 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. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z 
późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami). 

 
10.4 Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, Promocja 2006 
– Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten 

Bitumendickbeschichtungen (KMB) – erdberührte Bauteile. Deutsche Bauchemie e.V. 2001 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 
2005 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010 r., 

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia 
w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r., 

– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r., 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B.05.00 TYNKI RENOWACYJNE 

Kod CPV 45410000-4 „Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne” 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
pokryciu zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu 
osuszenia muru w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian 
fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone 
ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 
• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 
• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 
• nałożenie warstwy tynku podkładowego 
• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 
• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 
1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego 
tynku renowacyjnego, 
1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, 
nakładana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 
1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio 
na warstwie tynku podkładowego, 
1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona 
do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i szczegółową specyfikacją techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 
B.00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STO „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 
przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 
warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzować 
się następującymi cechami: 
• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 
• dużą zawartością porów, 
• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 
• zdolnością magazynowania soli, 
• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 
• małym skurczem. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 
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• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 
• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. Zaleca 
się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi właściwościami: 
• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 
• skurczem ≤ 0,20%, 
• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 
• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 
• mrozoodpornością, 
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i 
Inspektora nadzoru. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie 
oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO B.00 
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 
materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać 
podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki 
atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru 
temperatury powietrza i zawilgoconego muru. 
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 
3.2.1. Betoniarka wolnoobrotowa. 
3.2.2. Agregat tynkarski. 
3.2.3. Wiertarka z mieszadłem. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w STO B.00 „ Wymagania ogólne" 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie 
materiałów musi również spełniać te warunki. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 
renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor nadzoru dokonają niezbędnych 
ustaleń technologicznych. 
Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte 
następujące dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan muru, (wilgoć, woda), 
• temperatura konstrukcji i materiału, 
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 
• pozostałości materiału – odpady. 
Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, 
oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 
5.3. Wykonanie warstwy sczepnej 
Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% 
powierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu 
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu 
tynkarskiego. 
5.4. Wykonanie tynku podkładowego 
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Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę 
tynku podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu 
uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk 
podkładowy nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można 
nakładać tynk renowacyjny. 
5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 
Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo 
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 mm. 
Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z 
wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby 
można pokryć powłoką malarską. 
5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 
Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną np. 
silikatową. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, 
rozcieńczoną z wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę 
malarską. Następną warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 
wskazówkami producenta materiału. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi w STO B.00 „Wymagania ogólne". Kontrolę wytwarzania materiałów 
prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w 
ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja. 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem 
do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 
produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 
materiałów. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 
wilgotnościowe na powierzchni muru. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
oddzielnie protokół wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu robót. Prace tynkarskie powinny 
podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
• obróbka i wykonanie prac, 
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, 
przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. Obmiar robót odbywa się w obecności 
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO B.00 „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 
• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 
8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów 
i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 
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Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 
Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 
podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących 
własnością wykonawcy materiałów. 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością 
wg przedmiaru robót 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania. 
• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.06.00 WYMIANA POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ 

CPV-45432113-9 Kładzenie parkietu 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
wymiany podsadzki w sali gimnastycznej w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i 
poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 
przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na 
wykonanie wymiany posadzki w sali gimnastycznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót: 
45432113-9 Kładzenie parkietu  

− rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodłogowych, 
− demontaż papy asfaltowej 
− częściowy demontaż ślepej podłogi z desek  
− częściowe rozebranie legarów 
− po wykonaniu robót izolacyjnych należy uzupełnić rozebrane legary i ślepą podłogę 
− ułożenie warstwy separującej z folii budowlanej gr. 0,25 mm 
− ułożenie parkietu dębowego kl. I - na własne pióro, sortowanego bez sęków i dużych różnic 

kolorystycznych, gr. 22 mm, o wym.: dł. 300mm, szer. 60mm 
− ułożenie listew przypodłogowych dębowych wentylowanych, 
− cyklinowanie i szpachlowanie parkietu, 
− gruntowanie parkietu lakierem podkładowym,  
− lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odporności 

na ścieranie i zarysowania, 
− sprawdzenie i ewentualne udrożnienie kratek wentylacji podpodłogowej 
− wywiezienie gruzu i utylizacja – materiały z rozbiórki 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową. 
 

2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, w tym certyfikat p.poż. – 
klasyfikacja trudno zapalności Cfl-S1, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14904 
lub aprobatom technicznym. 

2.1 Deszczułki posadzkowe winny posiadać następujące dane techniczne: 
− deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) – wg PN-EN 13226:2009 
− wymiar klepki 22x65/70x300 mm 
− dębowy kl. I 
− wilgotność max 8% 
− twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 MPa 
− nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 % 
− ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 
2.2. Ślepa podłoga  

Ślepa podłoga - lite drewno iglaste kl. II, suszone, impregnowane 125x32 mm, wg PN-EN 1611-
1:2002/A1:2003. Mocowanie do rusztu za pomocą gwoździ pierścieniowych. 

2.3. Legary rusztu  
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Ruszt krzyżowy, wykonany z legarów z litego drewna iglastego wg PN-EN 1611-1:2002/A1:2003 o 
przekroju 80x60mm, drewno strugane, impregnowane do stopnia trudno zapalności. Dopuszczalne 
sęki zdrowe o średnicy do 5mm, nie więcej niż 1 szt. na długości 1m. Wilgotność 6÷10%. Nie 
dopuszczalne wady drewna w postaci sinizny. Do dolnego legara rusztu mocowane podkładki 
sprężyste EPDM o wymiarach 100x50x20mm w rozstawie co 50cm. Łączenia czołowe górnych legarów 
rusztu wykonywać zawsze na legarach dolnej warstwy rusztu, a łączenie dolnych legarów wykonywać 
na podkładkach elastycznych. 
Legary w rozstawie osiowym 500 mm  

2.4. Podkładki elastyczne 
Podkładki elastyczne o wymiarach 100x50x20mm, o gęstości 725 kg/m3 i współczynniku sprężystości 
przy ściskaniu wynoszącym Ec=2,85N/mm2. Podkładki należy przyszywać zszywkami lub przybijać 
gwoździami do dolnej płaszczyzny dolnych legarów rusztu. 

2.5. Listwy podłogowe przyścienne  
Dębowe z otworami umożliwiającymi wentylację podłogi o wysokości min. 50mm 

2.6. Zalecany lakier podkładowy  
Typu np. Capon 

2.7. Zalecany lakier nawierzchniowy 
Lakier na podłogi sportowe np. DOMALUX Super półmat. 

2.8. Farba do malowania ścian i sufitów 
Farba silikatowa – PN EN 13 300 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będą 
gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 

− roboty rozbiórkowe, w tym zbicie starych zasolonych tynków, 
− zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich 
− wykonanie robót izolacyjnych 
− wykonanie tynków renowacyjnych w miejsce odbitych zasolonych tynków 
− przygotowanie powierzchni do malowania wraz z naprawą tynków i niezbędnym 

szpachlowaniem powierzchni 
− oczyszczenie podłoża 
− zagruntowanie ścian i sufitów 
− malowanie ścian farbą silikatową  
− wietrzenie pomieszczeń, 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie 
powinna być niższa niż 15% i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem 
robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. 
Wymienić uszkodzone elementy podłogi jak deski – założono ok. 20 % ubytków. 
Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 
48 godzin przed układaniem. 
Posadzki deszczułkowe układane metodą przybijania gwoździami lub zszywkami do podkładu. 
Miedzy posadzką deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) 
należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm . 
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Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek 
oraz sposobu układania. 
Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. 
Posadzka deszczułkowa powinna być równa i pozioma. 

− cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę . 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie 

powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia. 
− powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
− dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm; 

dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w 
dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty. 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. 
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie 
powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. 
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być 
polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia. 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót sporządzić na jednostkach układu SI odpowiadającym planowanym kategoriom robót. 
Przedmiar winien zawierać wszystkie roboty przewidziane do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. Kosztorys ofertowy, sporządzony w sposób 
dowolny, wycena winna odzwierciedlać całość kosztów związanych z realizacją robót to jest: - dostawę 
materiałów na teren budowy, roboty budowlano - montażowe, transport bieżący materiałów na 
budowę, uporządkowanie placu robót, rusztowanie do robót malarskich. 
Kosztorys winien zawierać wszystkie roboty związane z realizacją robót umożliwiające oddanie i 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST pkt. 1.3. W czasie odbioru 
zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, jednolitość warstwy lakieru, 
prawidłowość mocowania listew podłogowych. 
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu po zakończeniu wszystkich robót. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego wraz z 
protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót.  
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z  
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dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Obowiązującą 
formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy. 
Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT, 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE 
10.1 Normy 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) 

− PN-B-02003:1982 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 

− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
− PN-B-03000:1990 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
− PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
− PN-EN 1991-1-1/AC:2009 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
− PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z 

drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej. 
− PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
− PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nośność złączy klejowych 
− PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
10.2 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004r. Nr  92, poz. 881 z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemach oceny zgodności  (Dz. U.  z 2010r. Nr  138, poz. 935 
t.j.)  
Ustawa z dnia 12 grudnia  2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  (Dz. U.  z 2003r. Nr  229, 
poz. 2275 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2010r. Nr  243, poz. 1623 t.j.)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.07.00 WYMIANA POKRYCIA DACHÓW, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 
Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wymianie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz pokrycia 
dachu wiatrołapu i zadaszenia nad zejściem do węzła ciepłowniczego realizowanych w ramach zadania 
p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w 
budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany i naprawy pokrycia jakie należy wykonać w ramach kontraktu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

� demontaż starego pokrycia 
� demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
� wykonanie nowego podkładu z papy asfaltowej 
� wykonanie nowych obróbek blacharskich 
� zawieszenie rynien i rur spustowych 
� wykonanie pokrycia dachów gontem bitumicznym na wiatrołapie 
� wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną na zadaszeniu zejścia do węzła 

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. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– 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. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Gonty bitumiczne kształt dachówka karpiówka w kolorze grafitowym, wg PN - EN 544:2000 

1) Wymagania wg normy PN-EN 544:2000 
2) Stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm 
3) Całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2 
4) gramatura osnowy min 100g/m2 
5) siła zrywająca wzdłuż min 600N/50mm 
6) spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniżej 2mm 
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7) przyczepność strata poniżej 1,2g 
8) wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź min100N 
9) nasiąkliwość poniżej 1% 

Przechowywanie i transport 
1) Kartony winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane 
2) Na kartonie winna być nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie 
3) Kartony przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych 
4) Dopuszczalna wysokość składania to 18 kartonów 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w ST 
• 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. 
2.2.3 Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006 
Papa asfaltowa składa się z welonu szklanego oraz posypki mineralnej z asfaltu oksydowanego. 
Wymagania wg normy jw. a w szczególności dotyczą: 

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa 

niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite rozbarwienie; 
6) Reakcja na ogień - klasa E 

Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych 
4) Rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

2.2.4 Płyty OSB 22mm  
Płyta OSB w grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 32 oraz w standartowych wymiarach 
(mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotnościach. Maksymalna długość produkowanej płyty 
OSB to 7500mm, a maksymalna szerokość 2800mm. Płyta OSB produkowana jest według normy 
polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach: 
OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym 
OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i 
wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie. 
OSB 4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i 
w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - 
produkowana jest wyłącznie na zamówienie 
Do poszycia zadaszenia nad węzłem należy stosować płytę OSB 3 o grubości 22mm. 
2.2.5. Wszelkie materiały do montażu rynien i rur spustowych PCW powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.6. Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 
1000x 2000 mm lub 1250x2000mm. powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,6mm. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. Łączniki i materiały do 
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ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi gwarantujących wykonanie prac 
niepogarszających ich jakość. 
Podstawowy sprzęt do układania pokrycia z gontów bitumicznych to: młotek, zszywacz, nóż do cięcia 
pasów, miara, sznurek wytyczający, szpachla do nanoszenia masy asfaltowej (ew. pistolet 
mechaniczny ciśnieniowy) 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5mm. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
5.2. Podkład z płyt OSB 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego 
rodzaju podłoża 

Płyty w razie konieczności przeszlifować brzegi w celu uzyskania równej płaszczyzny, płyty mocować 
nadrukiem identyfikacyjnym do dołu. 
Płyty po zamontowaniu bezwzględnie natychmiast zabezpieczyć przed negatywnymi czynnikami 
atmosferycznymi (opady) 
5.3 Kładzenie papy asfaltowej podkładowej 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-80/B10240, z tym że: 

• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 

okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 
• zamocowane mechanicznie. 
• Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości rolki. 

(0,50m) 
• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
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• Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej 
niż 18°C. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. 

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
• Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 

jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999 
Pokrycie z jednej warstwy papy na podłożu z płyt OSB ma służyć jako podkład pod pokrycie z gontów 
bitumicznych 
Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia 
na tekturze wszystkich odmian 
W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na 
zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. 
Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład. Szerokość zakładu powinna być 
mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając 
do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy 
przy okapach z rynnami należy przykleić do pasa nadrynnowego 
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 
cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w 
odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a 
zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. 
Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 
cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm . 
Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić 
paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach 
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 
5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej o grubości od 0,5mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.5.1.W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 
5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
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5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-947Q1:1999 i PN-B-
94702:1999 
5.5.4. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999 i powinny być mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
5.5.5. Rury spustowe z PCW powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 607:1999 
5.6. Krycie dachówką bitumiczną 
Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN przystąpić do krycia po wykonaniu 
wszystkich robót budowlanych (deski czołowe szczytowe wentylacja itp.) oraz wykonaniu obróbek 
blacharskich, a które mają styk z dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki nie 
należy zrywać folii znajdującej się od spodu nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie 
produkcji używać gwoździ o średnicy min. 3mm długość min. 25mm i średnicy główki min. 8mm w 
ilości 6 szt. na 1 arkusz 
Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont. wskazane jest 
podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub w 
chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem bitumicznym przed 
położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów 
W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem. 
Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 
2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za 
pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy należy układać tak aby było 
przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy 
układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. 
wokół kosza wykończonego blacha pasy układa sie tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast blachy w 
koszach lejach dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. Pasy dachówek 
zachodzące na kosz można układać na przemian lub docinać z obu stron. . Kalenicę i grzbiety 
wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu dachu 
Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdyż w 
dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa startowego 
mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości 
ok. 2cm od zagięcia pasa szczytowego. Pas startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz 
przykleić do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). 
Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów. 
Drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z 
przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem 
bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci 
dachowych gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5ºC. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) — podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
6.2.2. Obróbki z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
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506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót - pokrycie dachu dachówką bitumiczną - m2 pokrytej powierzchni 
– dla robót - wykonanie obróbek blacharskich - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
m2, 

– dla robót - rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

– Sprawdzenie prawidłowości połączeń 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 drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 STO „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy miedzianej lub cynkowej. 
6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu. 
8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pobyć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
na korozję. 
11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
10.1. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.08.00 POSADZKI 

Kod CPV 45432100-5 " Kładzenie i wykładanie podłóg " 
 

1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek w pomieszczeniach 
przy wykonaniu robót w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian 
fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora nadzoru. 
W zakres robót wchodzi: 
Roboty wewnętrzne: 

- usunięcie pozostałości kleju po płytkach terakotowych i wykładzinach PCV 
- naprawa ewentualnych pęknięć posadzki cementowej  
- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej gładzi betonowej  
- zagruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym 
- wykonanie wylewki wyrównującej i wygładzającej samopoziomującej 
- wykonanie wierzchnich warstw posadzek z płytek gresowych wraz z ułożeniem cokołu z płytek 

ceramicznych 
Roboty zewnętrzne: 

- uzupełnienie i wyrównanie istniejącej gładzi betonowej na podestach i schodach zewnętrznych 
- wykonanie izolacji podłoża za pomocą szlamów izolacyjnych 
- ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych 40x40cm w kolorze ciemnoszarym 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spełniać Wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowej, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych 
wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 
2.4. Wyroby terakotowe. Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
b) Gresy – Wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mohsa 8,  
- ścieralność V klasa ścieralności,  
- płytka gresowa na posadzkach o wymiarach 40x40cm – cokoły z płytek ceramicznych wys. 

8cm 
- Płytki ceramiczne, gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości 

producenta. 
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c) Materiały pomocnicze:  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do 
posadzki stosować kleje wysokoelastyczne. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121.:  
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu z 
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej CN-72, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża gruntem głęboko penetrującym CT-17,  
Wymagania podstawowe:  

– Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż:  
na ściskanie – 12 MPa,  
na zginanie – 3 MPa.  

– Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. - Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. –  

5.2. Ułożenie płytek ceramicznych  
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w 
poziomie wykończeniowym. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 
pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed 
ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni 
spoinować fugą mineralną. Szerokość fug - 5mm. Na krawędziach zewnętrznych stosować profil 
narożny Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin 
ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości .Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne 
z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót okładzinowych. Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych ..." tom I 
część IV. - Arkady 1989 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje 
- gruntowanie 
- warstwy wyrównujące i wygładzające 
- płytki gresowe  
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor nadzoru dokona odbioru 
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zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy .jeżeli ich wykonanie polecił Inspektor nadzoru) 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ustaleń w umowie z Wykonawcą 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.08.00.A IZOLACJA PODPOSADZKOWA W ŁAZIENKACH 
Kod CPV 45432100-5 " Kładzenie i wykładanie podłóg " 

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych – 
przeciwwilgociowej izolacji posadzek i ścian przy wykonaniu robót w ramach zadania p.n. "Wykonanie 
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali 
gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek w pomieszczeniach łazienek bezpośrednio pod 
płytki - „płynna folia” 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych jak folia polietylenowa i folia w płynie 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4.TRANSPORT. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 
układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje z folii płynnej 
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Izolacja przeznaczona do ochrony posadzki jest jednokomponentową, nie zawierającą 
rozpuszczalników i przykrywającą rysy izolacyjną folią w płynie do wykonywania bezszwowego 
uszczelnienia pomieszczeń mokrych tj. łazienki i łaźnie. Stosuje się bezpośrednio pod okładziny 
ceramiczne. Doskonale łączy się z mineralnymi zaprawami do płytek. Można nakładać na prawie 
wszystkie mineralne podłoża budowlane tj. beton, tynk, jastrych cementowy, jastrych z asfaltu lanego 
(zasypanego piaskiem), mur, ale również na ściany zawierające gips np. wykonane z płyt gipsowo - 
kartonowych, płyt gipsowo - włókninowych, gipsowych płyt budowlanych, tynków gipsowych oraz na 
ogrzewane powierzchnie podłogowe. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża. 
Drewno i drewnopodobne podłoże nie nadaje się pod tego rodzaju izolację. 
Nie nadaje się do stosowania w miejscach narażonych na stałe obciążenie wodą, np. w nieckach 
basenowych lub też na zewnątrz.  
Baza materiałowa: dyspersja tworzywa sztucznego 
Kolor: szary 
Rozpuszczalniki: nie zawiera 
Ilość komponentów: 1 
Gęstość objętościowa: ok. 1,45 kg/dm3  
Temperatura obróbki: od +8°C do +30°C 
Odstęp czasu między nanoszeniem warstw: ok. 4 godz.  
Odstęp czasu między nałożeniem ostatniej warstwy, a klejeniem płytek: ok. 12 godz. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. Stosować zasady kontroli wg ST „ 
Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 
tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy (jeżeli ich wykonanie polecił Inspektor nadzoru) 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych 
prac wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 
10.Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - łączniki do mocowania 
płyt termoizolacyjnych. 
Świadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „Lekką". 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych . Arkady 1989 Należy 
stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.09.00 OKŁADZINY ŚCIAN W ŁAZIENKACH 
Kod CPV 45432210-9 " Wykładanie ścian" 

 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac okładzinowych z płytek 
ceramicznych na ścianach i posadzkach przy wykonaniu robót w ramach zadania p.n. "Wykonanie 
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali 
gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach łazienek  
- sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- nakładanie zaprawy klejowej, 
- układanie ceramiki, 
- fugowanie 

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach łazienek, płytki ceramiczne – do wysokości 
210cm, ułożone na kleju do ceramiki o wymiarach 60x30cm w układzie poziomym, kolor jasny 
piaskowy. 
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg poz. 
„uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
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większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej i wysokoelastycznej 
zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC. 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych ..." tom I część IV. - Arkady 1989. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach łazienek. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy (jeżeli ich wykonanie polecił Inspektor nadzoru) 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ustaleń umowy z Wykonawcą 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 Karty 
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.10.00 REMONT ELEWACJI 

Kod CPV 45443000-4 "Roboty elewacyjne" 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian 
fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora nadzoru. 
W zakres robót wchodzi: 

- wymiana uszkodzonych mechanicznie płyt styropianowych z technologią opisaną w projekcie 
technicznym 

- ułożenie w strefie przyziemia i w miejscach wskazanych w projekcie dodatkowej warstwy z 
siatki zbrojącej i kleju 

- wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej budynków 
- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na budynku gospodarczym i kominach ponad 

dachem 
- uzupełnienie kratek wentylacyjnych na wylotach kominów wentylacyjnych 
- montaż rusztowań wraz z osłonami z siatek i daszków ochronnych oraz uziemieniem, 
- malowanie elewacji zgodnie z przyjętą w projekcie kolorystyką 
- malowanie istniejących krat okiennych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z STO. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące materiałów do zatwierdzenia 
przez Inwestora przed ich zastosowaniem. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 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. 
Przy wykonywaniu robót elewacyjnych niezbędne będą następujące materiały: 

• preparat gruntujący, 
• styropian fasadowy, 
• siatka z włókna do ociepleń, 
• zaprawa klejąco-szpachlowa do systemów ociepleń z płyt styropianowych, 
• farba olejna podkładowa i nawierzchniowa – kolor grafitowy (do malowania obróbek 

blacharskich) 
• farba silikatowa elewacyjna kolory zgodnie z projektem kolorystyki; 

2.1 Materiały stosowane do naprawy warstwy termoizolacji 
Wszystkie materiały do wykonania dociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palną wyrobu. W niektórych systemach 
zaprawa klejowa stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy: 10 cm ± 1 cm) 
Płyty oraz materiały termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS70-040 Fasada). 
Mocowane są metodą klejenia , za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-
EN 13163 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekstrudowanego (XPS100-040) większej 
twardości mocowane na parterze budynku. Szczegółowe wymagania dla płyt dla płyt ze 
styropianu ekstrudowanego określa PN-EN 13163 

Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe: wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstania mostków termicznych 

- profile mocujące: metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach 

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna ) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m2, wtapiana w warstwę zbrojącą. 
2.2. Farba silikatowa 

• Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne 
• Posiada właściwości sorpcyjne 
• Przepuszczalna dla CO2 
• Podwójne krzemionkowanie – zawiera dodatek kwarcu 
• Dobra przyczepność z podłożami mineralnymi poprzez krzemionkowanie 
• Łatwa w użyciu 
• Niepalna, A2 wg DIN 4102 

W celu uzyskania optymalnego efektu po pomalowaniu powierzchni elewacji, należy przestrzegać 
zaleceń producenta dotyczących warunków stosowania materiału. 
Odpowiednie podłoża 
Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. 
Przygotowanie podłoża 
Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność podłoża.  
Tynk ze ścierającą się lub pylącą warstwą wierzchnią: 
Ścierającą się lub pylącą warstwę, która zmniejsza przyczepność, usunąć przez fluatowanie 
systemowym środkiem, następnie zmyć wodą. 
Tynki uzupełniane: 
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, 
aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Do 
napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne lub trasowo- 
cementowe. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować 
środkiem systemowym i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować zawsze na 
1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku należy zawsze 
fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk). 
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Stare, nienośne powłoki z farb dyspersyjnych: 
Usunąć mechanicznie lub przez wyługowanie i zmyć strumieniem gorącej wody pod wysokim 
ciśnieniem. Wyługowane, nie chłonące podłoża gruntować środkiem systemowym. Zmyte, silnie 
chłonące podłoża gruntować środkiem wzmacniającym rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.  
Stare nośne powłoki z farb dyspersyjnych: 
Zabrudzone, lekko kredujące powłoki usunąć całkowicie strumieniem wody pod ciśnieniem lub 
stosując inną metodę. Wykonać warstwę pośrednią farbą. 
Tynki mineralne lub krzemianowe w systemach dociepleń: 
Tynki zabrudzone i pokryte glonami czyścić strumieniem wody pod niskim ciśnieniem, ewentualnie z 
dodatkiem detergentu. Nie stosować czyszczenia mechanicznego. Tynki pokryte glonami zmyć 
środkiem glonobójczym. Ewentualnie powlekać specjalną farbą o właściwościach grzybobójczych. 
Sposób nakładania 
Malować pędzlem lub wałkiem. 
Układ warstw 
Zużycie 
Ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach 
szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie 
próbne. 
Warunki obróbki 
Minimalna temperatura stosowania: +8°C (otoczenia, podłoża i materiału). 
Czas schnięcia 
W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% co najmniej 12 godzin. Zachować 12 godz. 
przerwę technologiczną pomiędzy nakładanie kolejnych warstw farby. Po 24 godzinach powłoka jest 
odporna na działanie deszczu. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te 
ulegają wydłużeniu. 
Czyszczenie narzędzi 
Woda z ewentualnym dodatkiem środków myjących, natychmiast po użyciu. W przerwach 
technologicznych narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie. 
Wskazówka 
Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności 
powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. 
Należy wykluczyć możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie stosować na powłoki lakiernicze, 
podłoża z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, drewna. Nie nadaje się do malowania 
powierzchni poziomych obciążonych wodą; powierzchnie o niewielkich spadkach powinny mieć 
zapewniony odpływ wody. 
Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. 
Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu 
uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.  
Nieznaczne różnice koloru w przypadku różnych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę 
wyrobu. 
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może 
powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha 
wszystkich elewacyjnych farb matowych. Pod wpływem wilgoci np. deszczu smugi znikają. 
Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się 
żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są 
wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.  
Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie chęci / potrzeby 
przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw 
usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Przy nakładaniu farby w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. 
Widoczność miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. 
Tolerancja na inne materiały: 
Aby zachować specjalne właściwości, produkty systemu Sylitol nie mogą być mieszane z innymi 
materiałami malarskimi. 
Zabezpieczenie otoczenia: 
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Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie 
lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane 
farbą natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze, zwłaszcza przy malowaniu wałkiem lub 
natryskiem, na rusztowaniu zamocować osłony. 
Zabezpieczenie elementów budowli: 
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy 
odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian. 
Impregnowanie: 
Długotrwałe oddziaływanie wody (np. w strefie cokołowej) ma negatywny wpływ na wytrzymałość 
powłoki. Hydrofobizacja zagrożonych powierzchni specjalnym środkiem impregnującym znacznie 
przedłuża trwałość powłoki. Powłokę impregnować najwcześniej po 10 dniach. Impregnacja chroni 
przed szybkim rozwojem glonów, przed zawilgoceniem i wnikaniem szkodliwych substancji. 
Powierzchnie z wykwitami soli: 
W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania 
warstwy i likwidacji wykwitów solnych. 
2.3. Farby olejne i ftalowe: 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-8m2/dm3 czas 
schnięcia -12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44,wydajność 6-
10m2/dm3 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu właściwego sprzętu. Rodzaje 
sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy (agregaty malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, 
rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonywanie robót elewacyjnych: 
Przed rozpoczęciem robót należy przedstawić specyfikację systemu do akceptacji Inwestora. Przed 
przystąpieniem do robót izolacyjnych wykonać demontaż wszystkich elementów instalacji na elewacji 
mogących zostać uszkodzone lub kolidujących z wykonywanymi pracami. Wszystkie uszkodzenia 
orynnowania oraz instalacji znajdujących się na elewacji budynku zaistniałe w czasie robót 
elewacyjnych Wykonawca ma usunąć na własny koszt przed odbiorem robót. Rusztowania powinny 
zostać zabezpieczone instalacja odgromową oraz siatką. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy usunąć zalegający na powierzchni elewacji brud, 
wszystkie tłuste plamy, wykwity solne, słabo przyczepne i niezwiązane fragmenty oraz odpadające 
warstwy starych powłok. Powierzchnia musi być nośna, twarda, czysta i sucha. Najlepszym 
rozwiązaniem jest zmycie całej płaszczyzny elewacji woda pod wysokim ciśnieniem. Bardzo dobre 
wyniki można osiągnąć używając do czyszczenia specjalistycznych środków czyszczących – po 
akceptacji Inspektora. 
Następnie należy przystąpić do naprawy elewacji. W tym celu zaczynamy od wymiany zniszczonych 
mechanicznie płyt styropianowych według opisanej poniżej technologii, a następnie na wysokości ok. 
3,0m ponad teren ułożyć dodatkową warstwę siatki i kleju.  
Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów płyt styropianowych i naprawa wierzchnich warstw 
sytemu przedstawia się następująco: 

1. uszkodzony fragment ocieplenia wyciąć łącznie z płytą i usunąć 
2. usunąć warstwy tynku i zaprawy zbrojącej na szerokość 5cm wokół wyciętego otworu 
3. zeszlifować zaprawę zbrojącą do siatki zbrojącej na szerokość 10cm wokół otworu z punktu 2 
4. zeszlifować tynk nawierzchniowy do warstwy zbrojącej na szerokość 5cm wokół otworu z 

punktu 3 
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W następnej kolejności, dokładnie docięty do wykonanego otworu fragment płyty ocieplającej, należy 
wkleić w powstały otwór nakładając klej na całą powierzchnię plomby. 
Na tak wykonaną plombę nałożyć warstwę zbrojącą z siatki i kleju. Na wysokości parteru (do górnej 
krawędzi okien parteru) oraz na całej powierzchni ściany szczytowej budynku sali gimnastycznej 
należy ułożyć dodatkową warstwę zbrojącą z siatki i kleju.  
Po wytrasowaniu położenia górnej krawędzi dodatkowej siatki, należy zeszlifować zaprawę zbrojącą do 
siatki zbrojącej na szerokości 10cm, w celu prawidłowego połączenia górnej krawędzi siatki (na 
zakład) z siatką istniejącą. W razie potrzeby powierzchnię tynku można przeszpachlować szpachlówką 
mineralną. 
 
Wymiany wymagają także tynki w miejscu pęknięcia ściany szczytowej budynku gospodarczego 
(szerokość skucia ok. 1,0m) a naprawy także tynki na kominach ponad dachem.  
W celu naprawy tynków na kominach należy starannie opukać tynk na wszystkich kominach. 
Wszystkie tynki dające głuchy odgłos należy odbić. Następnie za pomocą gotowej zaprawy tynkarskiej 
należy uzupełnić odbite tynki dbając o staranne połączenie nowego tynku ze starym. Należy 
zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania 
tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie 
wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia 
wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie 
naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się 
krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości 
mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.  
 
Po wykonaniu powyższych robót można przystąpić do malowania elewacji. Malowanie tynku wykonać 
farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca 
rozpuszczalników.  
 
Ewentualne nierówności i spękania podłoża należy wyrównać zaprawą o składzie i parametrach 
zbliżonych do składu i właściwości istniejącej wyprawy. W przeciwnym razie wykonane reperacje będą 
inaczej reagowały na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, co może doprowadzić do powstania 
zniszczeń. Należy wykonać wszystkie warstwy przewidziane systemem dociepleń wraz z kołkowaniem 
warstwy izolacyjnej oraz jej zabezpieczeniem siatką dla zabezpieczenia ubytków na ścianach i murkach 
ogniowych. 
Trzeba pamiętać o właściwym sezonowaniu wypraw tynkarskich oraz wszystkich wykonanych 
reperacji. 
Koniecznie przed rozpoczęciem prac malarskich należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
obróbek blacharskich np. parapetów, rynien lub rur spustowych, a w razie stwierdzenia usterek 
naprawić. 
Następnie konieczne jest zabezpieczenie wyprawy przez naniesienie specjalnego środka 
grzybobójczego z uwagi na ryzyko występowania grzybów, alg itp. Przed naniesieniem farby 
elewacyjnej wszystkie niemalowane dotąd podłoża musza zostać dokładnie zagruntowane. 
Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynności. 
Stosowanie systemu powłokowego złożonego z gruntu i farby elewacyjnej zapewni optymalna 
trwałość końcowego wymalowania. 
Zaleca się wykonanie wymalowania próbnego (test kompatybilności nakładanych produktów z 
istniejącymi powłokami). Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu 
produktów i kolorów. 
Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system nakładania farby elewacyjnej. Jednowarstwowy nie 
wypełni wszystkich porów podłoża, a tym samym nie zapewni prawidłowej ochrony. 
Farbę należy nanosić metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od użytego narzędzia 
malarskiego, a przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian i w narożnikach budynków. 
Bezwarunkowo należy przestrzegać wszystkich zalecanych przez producenta odstępów 
technologicznych pomiędzy gruntowaniem i nakładaniem pierwszej warstwy farby, jak i aplikacja 
kolejnej (kolejnych). 
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UWAGA: Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczna ilość farby z jednej 
partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Jeżeli 
stosujemy farby z różnych partii produkcyjnych, należy je dokładnie ze sobą wymieszać. 
Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Nie 
malować przy bezpośrednim nasłonecznieniu (stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach), przy 
wilgotności względnej powietrza wyższej niż 80%, podczas opadów atmosferycznych, lub gdy zachodzi 
ryzyko wystąpienia przymrozków. 
Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotność 
względna powietrza 55%. 
Po aplikacji farby elewacyjnej należy zapewnić ochronę powłoki malarskiej przed działaniem opadów 
atmosferycznych przez okres co najmniej 72 godziny, w optymalnych warunkach temperaturowo-
wilgotnościowych wymienionych powyżej. 
Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza 
oraz podłoża powinien ulec znacznemu wydłużeniu, nawet do 7 dni. 
 
Malowaniu podlegać też będą wszystkie pozostawione (niewymieniane) obróbki blacharskie, czyli 
obróbki murów ogniowych. Malować należy farbą olejną dobrej jakości w kolorze grafitowym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Sprawdzenie jakości materiałów, 
- Sprawdzenie jakości wykonania robót naprawczych elewacji, 
- Sprawdzenie jakości wykonania robót malarskich. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki przyjęte w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru częściowego i końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie ze specyfikacją, przedmiarem robót i wskazówkami Inspektora 
wg zasad określonych w umowie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.11.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

Kod CPV 45100000-8 " Przygotowanie terenu pod budowę " 
 

1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i 
poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 
przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim". 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

o demontaż 4 szt. drzwi zewnętrznych i ościeżnic  
o demontaż posadzki z parkietu na sali gimnastycznej 
o demontaż wykładzin podłogowych oraz rozebranie płytek posadzkowych ceramicznych 
o demontaż przyborów sanitarnych w pomieszczeniu WC 
o skucie starych zasolonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
o skucie tynków w miejscu naprawy ściany szczytowej budynku gospodarczego 
o skucie zniszczonych tynków na  kominach ponad dachem 
o rozebranie zniszczonych obróbek blacharskich 
o rozebranie zniszczonych rynien i rur spustowych 
o rozebranie zniszczonego pokrycia dachowego wiatrołapu i zadaszenia nad zejściem do węzła 
o demontaż prowizorycznych zadaszeń nad wejściami 
o skucie okładzin ceramicznych ścian w łazienkach 
o wykucie bruzd w posadzkach cementowych i lastrykowych w celu wykonania uszczelnień 
o usunięcie gruzu z rozbiórek i wywóz zgodnie z STO – 00.00 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
W przypadku robót rozbiórkowych materiały nie występują 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Samochód samowyładowczy do 5t, samochód dostawczy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
cement przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000. 
Stosować się do wymagań zawartych w STO „ Wymagania ogólne" 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, ostrożnie 
wykonywać rozbiórki tak by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiórki 
złożyć w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i wywieźć na wysypisko. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych STO oraz pkt.5. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m3 1m2 i 1 m, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 
Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostałe roboty 
wynikające z rozbudowy. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg zapisów w umowie z Wykonawcą. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować się 
do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.12.00 PIŁKOCHWYT 

Kod CPV - 45342000-6 "Wznoszenie ogrodzeń" 
 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot polegających na wykonaniu ogrodzenia ograniczającego boisko do piłki 
ręcznej (piłkochwytu) o długości 12,0m przewidzianego do wykonania w ramach zadania: zadania p.n. 
"Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w 
budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem piłkochwytu o wysokości 5,0m i długości 12,0m przy istniejącym boisku do piłki ręcznej.   
Na ogrodzenie siatkowe (piłkochwyt) składają się: 

− słupy stalowe z rur stalowych φ80x3mm, ocynkowanych i malowanych chlorokauczukiem w 
kolorze zielonym. Rozstaw słupów skrajnych co 3,0m, środkowych co 6,0m. Wysokość słupów 
5,00m z tuleją ponad teren; skrajne pola należy stężyć za pomocą górnego rygla z rury 
stalowej φ80x3mm oraz ukośnej linki stalowej φ4mm z naciągiem w postaci śruby rzymskiej  

− fundament słupa z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 50x50x100cm; 
− siatka zabezpieczająca polipropylenowa, bezwęzłowa o oczkach 80x80mm, grubość splotu 

5mm, w kolorze zielonym. Siatka górą podtrzymywana linką stalową φ4mm napinaną za 
pomocą śruby rzymskiej 

Każdy słupek zwieńczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. Wykonawca robot 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (ZRU). 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
Piłkochwyt należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST. 
W zakresie szczelności piłkochwyt powinien stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich wybijanych 
piłek. 
W zakresie trwałości piłkochwyt powinien zachowywać trwałość, co najmniej przez 15 lat, w związku z 
tym metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki 
cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Inwestycji [ZRU]. 
Ogrodzenie – piłkochwyt powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub 
potrzeby demontażu na przewidywanych odcinkach. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w STO „Wymagania Ogólne”, ponadto: 
Piłkochwyt boiska – środek zabezpieczający stanowiący przeszkodę dla wybijanych piłek. 
Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 
Ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, 
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytu objętego niniejszą SST są: 
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� siatki polipropylenowe, 
� słupki metalowe, 
� linka stalowa,  
� elementy metalowe połączeniowe i stężające, 

2.3 Wymagania dla materiałów 
2.3.1 Słupki i elementy metalowe 
2.3.1.1 Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
Słupki metalowe piłkochwytu powinny posiadać przekrój kwadratowy 100x100x4mm, wykonane ze 
stali ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-
93460. 
Właściwości mechaniczne, parametry wytrzymałościowe i skład chemiczny powinny być potwierdzone 
atestem producenta wg PN-EN 10204. 
Można stosować słupki powlekane PVC lub systemowe (wersja ocynkowana z powłoką poliestrową, 
gdzie po przygotowaniu powierzchni ocynkowanej powleka się ją elektrostatycznie poliestrowym 
lakierem proszkowym). 
2.3.1.3 Linka napinająca 
Służy do mocowania siatki. Stanowi go linka naciągowa stalowa φ 4mm ocynkowana powlekana 
tworzywem PVC. Do naprężania linek stosować śruby naciągowe „rzymskie”. 
Opaski, części pomocnicze i śruby mocujące powinny być wykonano ze stali nierdzewnej, 
chromoniklowej pokrytej poliestrem. Napinacz ocynkowany elektrolitycznie i powleczony poliestrem. 
2.3.1.4 Kapturki 
Stanowią skuteczne zabezpieczenie słupków ogrodzeniowych przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
2.3.1.5 Siatka  
Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonać dowolnym sprzętem. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
Siatkę polipropylenową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Słupki stalowe przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek 
transportu więcej niż jednej partii należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 
termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w STO „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W zależności od wielkości 
robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot ogrodzeniowych 
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robot należy wytyczyć trasę piłkochwytu w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazań ZRU. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

� wykonanie dołów pod słupki, 
� wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
� ustawienie słupków (metalowych), 
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� wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki z tworzywa sztucznego). 
5.2 Wymagania szczegółowe 
5.2.1 Wykonanie dołów pod słupki  
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków 
5.2.2 Wykonanie fundamentów betonowych ogrodzeń  
Szczegółowe zasady wykonania fundamentów określono w dokumentacji projektowej. Jeśli 
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia 
betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 
5.2.3 Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć kapturki 
z PVC zabezpieczający górny otwór profila lub zaślepione (zaspawane) końcówki. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi lub stężeniami 
regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. 
Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich 
siatki. 
5.2.4 Rozpięcie siatki polipropylenowej 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić dwie linki 
usztywniające: na dole i na górze ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, 
linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły 
przesuwać się i wywierać nacisku na słupki, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko 
między słupkami. Linki napina się złączami rzymskimi lub innym sposobem zaakceptowanym przez 
ZRU. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki.  
5.2.5 Malowanie ogrodzeń metalowych 
Ocynkowaną elementy ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się 
rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 
temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C 
oraz podczas występującej mgły i rosy. 
Wszystkie elementy metalowe należy zabezpieczyć po oczyszczeniu z rdzy dwukrotnie farbą 
antykorozyjną np. ftalową, czerwoną tlenkową oraz malować dwukrotnie emalią ftalową ogólnego 
stosowania w kolorze ciemno zielonym. Możliwy jest inny zestaw antykorozyjny uzgodniony z 
projektantem – np. w oparciu o produkty epoksydowe lub poliuretanowe – do zastosowania zgodnie z 
instrukcją producenta (łączna ilość warstw malarskich nie mniejsza od czterech). W przypadku 
elementów ocynkowanych stosować tylko dwukrotną powłokę malarską bez podkładu 
antykorozyjnego. 
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

� z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 
ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do 
podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy 
chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu 
innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 

� przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

� do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 
zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

� farby do gruntowania przeciwrdzewnego – antykorozyjne (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
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� farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp. 
oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, 

� farbę dłużej przechowywaną Malesy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha" 
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 
lżejszych i cięższych składników farby), 

� rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek 
osadu i innych zanieczyszczeń), 

� malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

� z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub ZRU na wniosek 
Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się 
rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników. 
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić ich 
wyniki ZRU w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

� siatki polipropylenowe, 
� linki stalowe, 
� kształtowniki na słupki, 
� pręty zbrojeniowe. 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.4 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

� zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
� zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
� prawidłowość wykonania dołów pod słupki  
� poprawność wykonania fundamentów pod słupki 
� poprawność ustawienia słupków, 
� prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST 
zostaną przez ZRU odrzucone. 
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania i zasady dotyczące obmiaru robot podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w 
Przedmiarze, na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia 
pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
Jednostką obmiarową wykonanych robot jest mb piłkochwytu. Wyniki obmiaru wpisane będą do 
rejestru obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w STO „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robot Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i wymaganiami 
ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji 
Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. 
Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� oznakowanie robot, 
� dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów 

pomocniczych, 
� ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
� przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 
� oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenia i ustawy wymienione w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne” pkt. 10, ponadto: 

1. 1 PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania (norma zastąpiona 
inną normą) 

2. PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne 
3. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
4. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania 
5. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – 

Warunki techniczne dostawy (norma zastąpiona inną normą) 
6. PN-EN 10025-1:2005U Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 
7. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
8. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 

Część 1:Postanowienia ogólne 
9. PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. 

Część 2: Drut powlekany PVC 
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10. 17 PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie 
stalowym. Część 3: Drut powlekany PE 

11. 18 PN-EN 10245-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie 
stalowym. Część 4: Drut powlekany poliestrem 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

13. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. /Ap1:2002 Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). 

14. PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześnie nałożonych powłok (poprawka) 

15. PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok 

16. PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, 
ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 

17. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne (norma archiwalna) 

18. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
(norma zastąpiona inną normą) 

19. PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne (norma 
archiwalna) 

20. PN-87/M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania wytyczne 
(norma zastąpiona inną normą) 

21. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

22. BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00 PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

Kod CPV - 45233260-9 "Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych" 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim poprzez wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki 
brukowej w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych 
oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w 
Piotrkowie Trybunalskim" 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnię z kostki betonowej. W zakres robót 
wchodzi : 
- wykonanie warstwy podsypki z piasku stabilizowanego cementem o grubości 5cm. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z określeniami 
podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 
ogólne” pkt.2 
2.1.Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej jest piasek stabilizowany 
cementem 
2.2.Podstawowe wymagania dla piasku 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113. 
2.3.Składowanie materiałów 
Jeżeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowany bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.1.Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością do 
korzystania z następującego sprzętu : równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków 
mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Piasek na wykonanie warstwy odsączającej winien być przewożony samochodami samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1.Przygotowanie podłoża 
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Podłoże pod wykonanie warstwy odsączającej jest przygotowane i nie wymaga żadnych innych 
zabiegów. Należy jedynie zakończyć roboty polegające na podniesieniu studni kanalizacyjnej o ok. 100 
cm, w celu dostosowania do nowego poziomu terenu 
5.2.Wbudowanie i zagęszczanie piasku 
Kruszywo (piasek) po zmieszaniu z cementem w proporcji 3:1 (3 części piasku i 1 cześć cementu) 
powinno być rozkładane w warstwie o grubości 5cm. Do zagęszczania warstwy wyrównawczej należy 
przystąpić po ułożeniu nawierzchni z kostki. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Ze względu na mały zakres robót i brak możliwości zastosowania ciężkiego sprzętu, warstwa 
wyrównawcza powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, który należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien być mniejszy od 1. 
5.3.Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa wyrównawcza po wykonaniu, a przed ułożeniem nawierzchni z kostki powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego jej utrzymywania obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Badania i pomiary należy przeprowadzać dla każdej oddzielnej warstwy w poszczególnych etapach 
robót. Należy sprawdzić : 

− grubość warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchyłki + 1 cm, - 2cm. 
− zagęszczenie warstwy; 2 próbki dla każdego etapu robót; wskaźnik zagęszczenia nie powinien 

być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia określonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują odchyłki od wartości określonych powyżej powinny być 
naprawione poprzez spulchnienie do głębokości min. 5 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Nie 
dopuszcza się dodawania nowego materiału bez uprzedniego spulchnienia warstwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.7 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy wyrównawczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na 
podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące zapłaty podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.1.Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje : 
- prace pomiarowe 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku stabilizowanego 
cementem 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
- utrzymanie warstwy 
9.2.Projektowana ilość jednostek obmiarowych 
Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi : 
- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm – 114+262=376m2 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodą modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.14.00 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 
Kod CPV - 45233260-9 "Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych" 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 
wykonywanych w ramach zadania p.n. "Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian 
fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
1.2. Zakres specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− ścieków korytkowych. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza nawierzchnią służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Cement  
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.3. Woda  
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.4. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek 
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
2.5. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków terenowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i 
kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 
[12]. Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. Ścieralność na tarczy Boehmego nie 
powinna przekraczać 3,5mm. Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 
[2] dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub 
wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długości   ± 10mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3mm. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 
dobrze odwodnionym. 
2.6. Masa zalewowa  
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Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [8]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport prefabrykatów  
Powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. Kruszywo 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię osi ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
5.2. Wykop pod ławę 
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-
06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod 
ściek jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego 
stosowana jest ława zwykła. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody 
Proctora. 
5.3. Wykonanie ław  
Powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
5.4. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5cm. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny prefabrykatów 
układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych 
na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50m spoiny wypełnione bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - 
karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od 
dolnej strony prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie 
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 
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W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
− wykop pod ławę, 
− gotową ławę, 
− wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 
podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2cm na każde 100m 
ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 
każde 100m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 
czterometrową łatą. 
6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m 
wykonanego ścieku, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą 
czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 
1cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
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− wykonanie wykopu pod ławy, 
− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
− wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.15.00 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

Kod CPV - 45233253-7 "Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych" 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem chodnika w ramach zadania p.n. "Wykonanie 
izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w budynku sali 
gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim" 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzenia 
chodnika z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3mm, 
− na szerokości ± 3mm, 
− na grubości  ± 5mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-  
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06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 
więcej niż 

4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warstwa odsączająca 
Warstwa odsączająca powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami podanymi w SST „Podbudowa z 
piasku”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
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5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni 
chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta o szerokości do 3 m:  ± 1cm,  
− szerokości koryta: ± 5cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 
± 3cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonać należy szablonem z poziomicą, po zakończeniu robót. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie warstwy odsączającej, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.16.00 DRZWI ZEWNĘTRZNE 

Kod CPV - 45421100-5 "Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów" 
 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej stalowej w ramach zadania p.n. 
"Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót naprawczych w 
budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 przy ul. H. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim"  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej stalowej. W skład tych robót wchodzą:  

• montaż drzwi metalowych ocieplanych wraz z ościeżnicą metalową,  
• montaż drzwi metalowych nieocieplanych wraz z ościeżnicą metalową,  

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

- stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, 
wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  

- okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.  

- ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  

- ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w STO pkt. 4.  
Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 
dokumentacji.  
2.2. Stolarka drzwiowa ocieplana.  

• drzwi metalowe z wypełnieniem wełną mineralną: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy 
stalowej, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 3 zawiasami wzmocnionymi z 
pełną regulacją, zamek dwusprężynowy. Drzwi malowane w kolorze grafitowym RAL 7026. 

• ościeżnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa  
• drzwi metalowe bez wypełnienia: konstrukcja zamknięta, płaszczowa z blachy stalowej, 

wzmocniona na brzegach kątownikiem, skrzydło wykonane w wersji przylgowej, malowane, z 
3 zawiasami wzmocnionymi z pełną regulacją, Drzwi wyposażone w solidny zamek. Drzwi 
malowane w kolorze grafitowym RAL 7026. 

• ościeżnice: profil stalowy zamknięty, uszczelka przymykowa  
2.3. Okucia drzwiowe.  
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- zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  
- zamek dwusprężynowy,  
- klamki z szyldem,  

 
3. SPRZĘT.  
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi 
i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć.  

- poziomica,  
- pion, przymiar, poziomica,  
- młotki ręczne,  
- wiertarki,  
- wkrętaki,  
- kliny,  
- ściągi.  

 
4. TRANSPORT.  
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.  
4.2. Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować 
samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde 
drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone 
folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na 
czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować 
ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  
- oznaczenie ( nazwę handlową),  
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.  
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa 
budowlanego.  
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. 
Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą).  
5.3. Stolarka drzwiowa. Drzwi zewnętrzne stalowe, malowane 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i 
przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
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przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, odrapań, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny 
dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.  
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:  

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane 
środki BHP,  

- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.  
- Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna 

obejmować  
- kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,  
- kontrolę między operacyjną,  
- kontrolę końcową.  

6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.  
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w 
formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.  
6.1.2. Kontrola między operacyjna.  
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  

- montażu ościeżnic,  
- montażu skrzydeł drzwiowych,  
- montażu okuć i osprzętu.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej 
niż 3mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
 2 mm przy d ługości przekątnej do 1 m,  
 3 mm przy d ługości przekątnej do 2 m,  
 4 mm przy d ługości przekątnej powyżej 2 m.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:  

1. Aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
2. Europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  

Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i 
uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów 
należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu 
o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.  
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z 
regulacją.  
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
ilości kotew,  

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy 
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.  
8.1.1. Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 
należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
8.1.2. Odbiór techniczny robót.  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujący zakres prac:  

- otwory na drzwi,  
- roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  
- uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie 
wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie.   
8.2. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.  
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• przygotowanie ościeży,  
• osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
• montaż urządzeń sterujących (przy drzwiach p.poż i automatycznie otwieranych),  
• montaż okuć i zamków,  
• dopasowanie i wyregulowanie,  
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT  

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
- PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
- PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  
- PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
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metody badań.  
- PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych.  
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca przestrzegał będzie praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń i metod. 
 
Podane powyżej opisy mają na celu stworzenie właściwych warunków dla Wykonawców 
do przygotowania prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym 
ofert, które będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego. 
 
Należy zwrócić uwagę że podany przedmiar służy do przybliżonego określenia zakresu 
robót i opisu roboty. Zakres prac dla osiągnięcia pełnego celu oraz warunki wykonania 
winny być przed złożeniem oferty zweryfikowane w celu ustalenia właściwej ceny 
ryczałtowej na dany obiekt. 
 


