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Rozdział I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.0. WSTĘP - kod CPV 45000000-7

1. Cel i zakres opracowania
Celem  niniejszego  opracowania  jest  wskazanie  odpowiednich  działań  zgodnych  z  aktualnie
obowiązującymi  przepisami  dla  wykonania  i  odbioru  robót  potrzebnych  do  realizacji  dokumentacji
budowlanej i wykonawczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera:

� Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego,

� Przedmiot i zakres robót budowlanych,

� Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, bhp, zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu,

� Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV),

� Definicje pojęć,

� Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem
i kontrolą jakości,

� Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót

� Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości,

� Opis sposobu realizowania robot tymczasowych,

� Dokumenty odniesienia

� Przepisy i normy.

2. Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania są:

� Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186).

� Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. 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).

� Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000r.  Nr  71  poz.  838  
z późniejszymi zmianami).

� Rozporządzenie Ministra infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz, 401).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych,  wykonanie  i  odbiór  robót  budowlanych
oraz program funkcjonalno-użytkowego.

� Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  z  dnia  5  listopad  2002r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

� Rozporządzenie Komisji  (WE) nr  204/2002 z dnia 19 grudzień  2001r.  zmieniające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych
na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi.

� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez
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podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

3. Struktura systemu klasyfikacji wg wspólnego słownika zamówień
3.1. CPV
CPV składa itp. z:

� Słownika głównego,

� Słownika uzupełniającego.

3.2. Słownik główny
Opiera  itp.  na  strukturze  drzewa  obejmującego  kody  składające  się  maksymalnie  z  dziewięciu  cyfr,
powiązane  ze  sformułowaniami,  które  stanowią  opis  dostaw,  robót  budowlanych  lub  usług
towarzyszących przedmiotowi zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób:

� Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)

� Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)

� Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)

� Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta
cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3.3. Słownik uzupełniający
Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod
alfanumeryczny  wraz  z  odpowiadającymi  mu  sformułowaniami  umożliwiającymi  dodanie  dalszych
szczegółów  odnoszących  się  do  szczególnego  charakteru  lub  miejsca  przeznaczenia  zamawianych
towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

� Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,

� Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do
celów weryfikacji.

W niniejszym opracowaniu nie stosuje się słownika uzupełniającego. W większości robót sklasyfikowano
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. tj, stosując oznaczenia do
poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia zastosowano dalsze kody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE – kod CPV 45000000-7

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  
i odbioru robót w obiektach budowlanych.

2. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST).

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  
i  współrzędne  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych punków pomiarowych do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentacją projektową:

� dostarczoną przez Zamawiającego,

� sporządzoną przez Wykonawcę.

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST 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  puszczeni  
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 ST. Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  
w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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3.4. Zabezpieczenia 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,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  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.

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
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:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

3.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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 robot albo
przez personel wykonawcy.

3.7. 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.

3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. 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  ukończonych  fragmentach  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca
będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  
z poleceniem Inspektora nadzoru.
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3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  
i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni I będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią 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.

3.10. 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

3.11. Stosowanie itp. 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.  Itp.  rozporządzenie
Ministra  infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania  robot  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003r.  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.

4. MATERIAŁY
4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  lnspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia
ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  
z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały
budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.3. Przechowanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu gdy będą one potrzebne  do
robót,  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały  swoją  jakość i  właściwość do robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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.
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5. 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 ST, 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,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy,  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy lnspektorowi nadzoru kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

6. TRANSPORT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2. 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 nie odpowiadające 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.

7. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
pełną obsługę geodezyjną 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 ST, 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.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
8.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST.
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

� wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji lnspektorowi nadzoru,

� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  
i  sprawdzanie  urządzeń itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

8.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium.  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, ze
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone W ST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  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  badan,  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.

8.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  ze  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 usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan 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.
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8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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.

8.5. 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 lnspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6. 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  ST  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 badań 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań I pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę

8.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1)  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  ze  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

� Polską Normą lub

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST,

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W  przypadku  materiałów  ,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  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.

8.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazana i 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. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwała techniką, W porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerwy. Załączone
do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać W
szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
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� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

� uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości I harmonogramów robót,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

� przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  im  przyczyny  przerw  
w robotach ,

� uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

� daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot,

� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

� dane  dotyczące  jakości  materiałów  ,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badan  
z podaniem kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje  ,  uwagi  I  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  W  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w ST.

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 uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych W tym punkcie, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
i) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie W formie
przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
9. OBMIAR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  W  kosztorysie.  Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
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dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów  .Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie)
W ilości robót podanych W kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora
nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub W innym czasie określonym W umowie

9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są W odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach oraz 
KNNRach
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  |
kosztorysowej.

9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

9.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  ST.
Będzie  utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły  zachowanie  dokładności  wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorem:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  W  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych  
i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary,  W konfrontacji  z  dokumentacją  projektowa.  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się dla zakresu robót  określonego W dokumentach umownych wg zasad jak  przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi W terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów.0dbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego W obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego
robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i  robót  poprawkowych  .W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  
i  wykończeniowych.  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzonych  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  l  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  poprawkowe lub  uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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10.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się  w okresie  gwarancyjnym i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

11. PODSTAWY PŁATNOŚCI
11.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla
robot  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  
i  przyjęta  przez  Zamawiającego  W  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji
kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy,

� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz, 1190, Nr 115 poz.
1229,  Nr  129  poz.  1439  i  Nr  154  poz.  1800  oraz  z  2002r.  Nr  74  poz.  676  oraz  
z 2003r. Nr 80 poz. 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 2002r. Nr 108 poz. 953).

� Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach publicznych (Dz,  U.  z  2000r.  Nr  71  poz.  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 2003r. Nr 48 poz, 401).
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Rozdział II
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

Kod CPV 452200000-9, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych CPV 45400000-1

Rozdział II

SST 2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111300-1
Kod CPV 45262660-5

SST 2.2 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kod CPV 45112100-6
Kod CPV 45112200-7
Kod CPV 45112210-0

SST 2.3
WTÓRNE IZOLACJE PRZEGRÓD W BUDYNKACH 
WYKONYWANE METODĄ INIEKCJI

Kod CPV 45260000-7

SST 2.4 TYNKOWANIE kod CPV 45410000-4

SST 2.5 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Kod CPV 45421146-9

SST 2.6 STOLARKA Kod CPV 44220000-8

SST.2.7 ROBOTY POSADZKOWE Kod CPV 45432121-8

SST.2.8 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8

SST.2.9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ kod CPV 45233000-9
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 

Kod CPV 45111300-1
Kod CPV 45262660-5

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i  odbioru  robót  związanych  z  robotami  rozbiórkowymi  przy  zadaniu:  „Adaptacja,  zmiana  sposobu
użytkowania  budynku szkolnego  na dom pomocy  społecznej  dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi-
przebudowa, rozbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa budynku garażowego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót

1.3. Szczegółowy opis robót
� Demontaż  elementów przeznaczonych do demontażu  i  rozbiórki  przy  wykonywaniu  niniejszej

inwestycji (elementy wskazane w dokumentacji projektowej)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  ze  SST  
i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Pozostałe  materiały  i  elementy  pochodzące  z  rozbiórki  mogą  być
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Materiały rozbiórkowe przed
wywiezieniem  należy  złożyć  w  jednym  miejscu,  następnie  wywieźć  z  terenu  zakładu  na  właściwe
wysypisko  lub  przekazać  do  recyklingu.  Decyzje  o  sposobie  zagospodarowania  złomu  podejmuje
Zamawiający.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a pracowników
zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót
rozbiórkowych na tym obiekcie.
Z  uwagi  na  wykonywanie  robót  na  wysokości  powyżej  5,0m  kierownik  budowy  (robót)  przed
przystąpieniem do robót winien opracować plan BIOZ oraz przeszkolić pracowników pod względem BHP.
Pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  lekarskie  do  pracy  na  wysokości  oraz  powinni  być
wyposażeni w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

5.1. Roboty rozbiórkowe wyrobów zawierających azbest
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. z 2004r. Nr 71 poz.649).
Prace polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykonawców posiadających stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne do prowadzenia takich
prac,  zatrudniających  pracowników,  przeszkolonych  w  zakresie  bezpieczeństwa  
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i  higieny  pracy  przy  usuwaniu  materiałów  zawierających  azbest.  Wykonawca  prac  polegających  na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu zobowiązany jest w szczególności do:

� Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon.

� Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla
osób pieszych, nie mniejszą niż 1,00m przy stosowaniu osłon.

� Umieszczenie  tablic  ostrzegawczych  o  treści:  „Uwaga!  Zagrożenie  azbestem”,  „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

� Zastosowania odpowiednich środków technicznych, celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

� Prace  związane  z  usuwaniem  azbestu  muszą  być  prowadzone  w  taki  sposób,  żeby
wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej  zminimalizować pylenie  do dopuszczalnych
wartości  stężeń  w  powietrzu,  regulowanych  przepisami  szczegółowymi,  zapewnienie  tego
wymaga:

� Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem lub demontażem i
utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez cały czas pracy.

� Odspajania materiałów przykręconych płyt wkrętami wyłącznie narzędziami ręcznymi.

�

Wykonawca prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest z obiektu winien materiały
opakować w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2mm i oznakować zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w
Rozporządzenia.
Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest z obiektu, Wykonawca
prac ma obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z
zachowaniem  właściwych  przepisów  technicznych  i  sanitarnych,  cały  teren  został  prawidłowo
oczyszczony z azbestu.

6. Kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w ST "Wymagania ogólne".
Kontrola  jakości  robót  rozbiórkowych  polega  na  wizualnym  sprawdzeniu  ich  zgodności  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3 , m2, m.
Dodatkowe  roboty  wykonane  bez  pisemnego  upoważnienia  inspektora  nadzoru  nie  mogą  stanowić
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w ST "Wymagania ogólne".
Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów oraz elementów obiektów dokonuje inspektor nadzoru, po
zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności robót podano w ST "Wymagania ogólne".

10. Przepisy związane

� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  14  października  2005r.  w  sprawie  zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216
poz.1824).

� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004r.  
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.2.   WYKONANIE WYKOPÓW   W GRUNTACH NIESKALISTYCH  

Kod CPV 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
Kod CPV 45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

Kod CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru wykopów związanych z inwestycja objęta niniejsza specyfikacją.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania SST
SST  Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest,  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  robot  wymienionych w pkt.  1.1.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje  pewność.  Ze  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
utwardzeń inwestycji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 Rozdział I.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robot podano W ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 Rozdział l pkt 1

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał  występujący  w  podłożu  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  będzie  stanowił  podłoże
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien
charakteryzować  się  grupą  nośności  G1.  Gdy  podłoże  nawierzchni  zaklasyfikowano  do  innej  grupy
nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 -7, pkt. 3

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPY 45000O0"0-7, pkt
4

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inżyniera.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica  1. Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót
ziemnych

Strefa korpusu

Minimalne wartości Is dla:

Autostrad i dróg
ekspresowych

Innych dróg
kategoria ruchu

KR3-KR6
kategoria ruchu

KR1-KR2
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w
tablicy 1.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu
podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi.

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
kontroli jakości robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
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a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,.

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w podpunkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt
7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3
 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

� oznakowanie robót,

� wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie,

� załadunek, przewiezienie i wyładunek,

� odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

� profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

� zagęszczenie powierzchni wykopu,

� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

� rozplantowanie urobku na odkładzie,

� wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

� rekultywację terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESlENlA

10.1. Ustawy i rozporządzenia

– 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).

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

10.2. Normy

� PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

� PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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� PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

� PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia

� PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

� BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

� BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

� Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

� Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

� Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.3.   WTÓRNE IZOLACJE PRZEGRÓD W BUDYNKACH WYKONYWANE  

METODĄ INIEKCJI
Kod CPV   45260000-7)     

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru wtórnych izolacji ścian i podłóg na gruncie wykonywanych w budynkach metodą iniekcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych STT

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji

wtórnych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów

wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych

oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych

metodą iniekcji (chemiczną).

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np.

metodą wciskania blach oraz tynków renowacyjnych na murach, w których odtworzono

izolację metodą iniekcji. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach

technicznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

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 preparat, który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji
iniekcyjnych pod ciśnieniem 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
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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. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiały do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji może być wykonywane z jedno- lub
dwuskładnikowych wyrobów o konsystencji:
– płynnej, wytwarzanych na bazie Żywic, silikonów itp., gotowych do stosowania
preparatów w formie dostarczonej przez producenta bądź po ich rozcieńczeniu lub
zmieszaniu składników,
– sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodą lub innym składnikiem płynnym
preparatów na bazie cementu.

2.2.2. Woda
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom 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”.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji

Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robót iniekcyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych preparatów szkodliwych dla
zdrowia i Życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia.
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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

Wszystkie preparaty do iniekcji powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm
bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie
worków z materiałami sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 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.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących iniekcję.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta systemu, w
szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego
podawania preparatów w otwory.
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 – iniektor (urządzenie tłokowe do iniekcji
niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem
iniekcyjnym, sprężarka,
d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do
grawitacyjnego wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów
wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do 
przygotowania zapraw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. 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
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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.
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.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych
badań wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej
metody i materiału do iniekcji oraz po sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a
także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji,
pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia materiału do iniekcji oraz na
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.
5.3. 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. Luźne fragmenty muru
należy usunąć, uzupełnić ubytki, zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować zgodnie z
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek
producenta systemu.
Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując
wiercenia próbne. Wyniki tych ustaleń należy podać (zapisać) w szczegółowej

specyfikacji technicznej lub protokole z przeprowadzenia badań wstępnych.

5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w
instrukcji (karcie technicznej) producenta materiałów iniekcyjnych. Najczęściej
temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie
niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C.
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami określonymi
przez producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych.
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.
5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji
5.5.1. Wymagania ogólne
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.
B. W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy
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ujmować dane określone w pkt. 6.3.
C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub
wielorzędowo.
D. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy
wykonywać w spoinach.
E. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla
wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie
w spoinie.
F. W murach grubych (od 60 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.
G. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać
mlekiem wapiennym lub zabezpieczyć w inny sposób zalecany przez producenta
systemu.
H. Iniekcję wykonuje się metodą bezciśnieniową (grawitacyjną) lub metodą nisko-,
średnio- lub wysokociśnieniową. Wysokość ciśnienia podana w szczegółowej
specyfikacji technicznej powinna być dostosowana do wymagań producenta systemu
oraz parametrów wytrzymałościowych muru. Typy pomp i końcówek iniekcyjnych do
iniekcji ciśnieniowej należy dostosować do wymagań producenta systemu.
I. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej. W strefie
występowania wody pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

J. Proces iniekcji ciśnieniowej należy przeprowadzać z dużą ostrożnością, przyregulacji ciśnienia. Przy

gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze proces iniekcji

należy przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia.
K. W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego.
Zużycie określonego preparatu do iniekcji nie jest w każdym przypadku jednakowe,
zgodne ze zużyciem teoretycznym określonym przez producenta systemu.
Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z
którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego
zalecane jest określanie koniecznego zużycia materiału do iniekcji oraz czasu jego
tłoczenia na podstawie wierceń i iniekcji próbnych.
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje się zużycie podawane przez
producenta systemu.
L. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym
izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać
dodatkowe iniekcje doszczelniające (reiniekcje).
M. Powierzchnie ścian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w
szczegółowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej
Metodę iniekcji bezciśnieniowej jednorzędowej stosuje się do wykonywania przepon w
murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia. Średnica
otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w jednym rzędzie, zazwyczaj
pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie
osiowym co 10-15 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie
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należy przeprowadzić tak, aby otwór przechodził przez co najmniej jedną spoinę, zaś
w murach grubych (od 30 cm) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy
usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas
wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste
przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków
podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną
przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas określa
producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone otwory
wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane
przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin.
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą
systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych.
5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej
Metodę iniekcji bezciśnieniowej dwurzędowej stosuje się w murach ceglanych i
kamiennych przy średnim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia większej
skuteczności przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcję
jednorzędową. Średnica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercić należy w
dwóch rzędach oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub pod
kątem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odległości między otworami w rzędzie nie
mogą przekraczać 25 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości
muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego
o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że
odległości między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie powinny być większe niż 15
cm. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub przedmuchanie sprężonym
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości,

spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do  niekontrolowanych  wycieków

podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą

zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania (ten czas określa
producent zaprawy) należy ponownie wykonać nawiercenia, a w oczyszczone otwory
wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane
przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie preparatu. Iniekcja
grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin.
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą
systemową, wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych.
5.5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej
Iniekcję ciśnieniową jednorzędową zaleca się stosować w ścianach o wysokim stopniu
nasycenia wilgocią oraz w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń konstruktora bądź
konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany).

Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica
muru. Otwory mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i
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, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną
przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa
producent zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej
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do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez
producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w szczegółowej specyfikacji
technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli
zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia
najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa
producent systemu.
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić
zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego.
5.5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej
Iniekcję dwurzędową ciśnieniową zaleca się stosować w murach o niskiej nasiąkliwości,
jeżeli mur jest w znacznym stopniu nasycony wodą oraz w przypadkach, gdy wynika to z
zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym
stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin
tak, by nie „kaleczyć” lica muru.
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach
zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30° lub innym dostosowanym
do sposobu iniekcji. Odległości między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 19,0
cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu
górnego muszą być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący
połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości między
otworami sąsiadującymi ze sobą (najbliższymi) nie powinny być większe niv 12,5 cm.
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, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną

przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy (ten czas określa  producent

zaprawy) należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej

do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez
producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem podanym w szczegółowej specyfikacji
technicznej, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli
zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie powyższe oraz czas tłoczenia
najlepiej ustalić na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa
producent systemu.
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić
zaprawą systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego.
5.5.6. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej
Metodę iniekcji wielostopniowej ciśnieniowej stosuje się przede wszystkim przy iniekcji
murów niejednorodnych i z pustkami a także przy wysokiej wilgotności względnej
powietrza (powyżej 85%).
Iniekcja wielostopniowa składa się z trzech różnych etapów, stosowanych w
kombinacjach dostosowanych do rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia
wilgocią i wilgotności powietrza.
W praktyce iniekcję wielostopniową wykonuje się zwykle w układzie łączącym etap
pierwszy i drugi lub drugi i trzeci. Dobór etapów iniekcji wielostopniowej powinien być
zgodny z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i zaleceniami producenta
systemu.
Etapy iniekcji wielostopniowej:
– Etap 1: wstępna iniekcja ciśnieniowa wykonywana chłonną kapilarnie i płynną zaprawą
cementową (zawiesiną); w tym etapie następuje wypełnienie pustych przestrzeni i rys
znajdujących się w murze.
– Etap 2: właściwa iniekcja preparatem np. na bazie mikroemulsji silikonowych; po
wykonaniu iniekcji wstępnej i upływie czasu (określonego przez producenta systemu)
koniecznego do częściowego stwardnienia zaprawy należy rozwiercić te same otwory
(które zainiektowano zawiesiną cementową) i wprowadzić w nie pod ciśnieniem
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właściwy preparat iniekcyjny (zwykle mikroemulsję silikonową).
– Etap 3: niekcja krótkotrwała aktywatorami (zwykle na bazie krzemianów metali
alkalicznych lub silikonianów), wykonywana po upływie kilku godzin od iniekcji
właściwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu murów w trudnych warunkach tj. przy
wysokim stopniu nasycenia wilgocią oraz wysokiej względnej wilgotności powietrza.
5.5.7. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji strukturalnej w murze dla uzyskania
przepon pionowych
Iniekcję strukturalną przeprowadza się zawsze metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu
dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru i zaleceń producenta systemu.
W iniekcji strukturalnej wiercenia wykonuje się na całej powierzchni elementu (muru),
przy głębokości otworów zależnej od stanu elementu i jego struktury, wynoszącej zwykle
70-85% jego grubości.
Średnica otworów wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kąt nachylenia 0-30°. Przy
czym w górnej części muru otwory wierci się poziomo lub pod tym samym kątem, a w
dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertów pod kątem 45°.
Rozstaw i układ odwiertów należy dostosować do rodzaju i stanu muru, stosowanego
materiału iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Przy czym maksymalny
rozstaw pomiędzy otworami w rzędzie i odległości między rzędami nie powinny
przekraczać 30-40 cm. W dolnej części iniektowanej ściany zaleca się zagęścić rozstaw
otworów do 15 cm. Otwory wierci się z przesunięciem w poziomie między rzędami o
połowę odległości pomiędzy otworami. Iniekcję rozpoczynać należy od najniższego rzędu

otworów  i  przeprowadzać  tak,  aby  powstała  ciągła,  nasycona  iniektem strefa  nie  pozwalająca na

przenikanie wilgoci i wody w głąb muru.

Zużycie materiału i czas tłoczenia powinny być adekwatne do uzyskanych w iniekcjach
próbnych.
Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić
systemową zaprawą.
5.5.8. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji kurtynowej
Iniekcję kurtynową stosuje się jako metodę wykonania wtórnej izolacji zewnętrznej
zarówno ścian jak i podłogi w piwnicy, bez konieczności ich odkopywania. Iniekcję tę
przeprowadza się metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu dostosowanym do parametrów
wytrzymałościowych elementów poddanych iniekcji. Polega ona na wywierceniu na wylot
siatki otworów w izolowanych przegrodach i wprowadzeniu pod ciśnieniem preparatu
iniekcyjnego, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą na styku
zewnętrznych powierzchni przegród i gruntu.
Średnica otworów wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kąt nachylenia w przegrodach
pionowych 0-45°, w podłogach 90° (otwory wiercone p rostopadle do podłogi).
Rozstaw i układ odwiertów należy dostosować do rodzaju i stanu przegrody,
stosowanego materiału iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Rozstaw
otworów zwykle wynosi 30-50 cm, przy czym im grubsza przegroda tym rozstaw otworów
powinien być mniejszy a średnica większa.
Iniekcję kurtynową rozpoczyna się od najniższego rzędu otworów i prowadzi na ogół
do momentu zauważenia wycieku preparatu iniekcyjnego przez sąsiednie otwory bądź do
uzyskania zużycia materiału iniekcyjnego jak w iniekcjach próbnych.
Po zakończeniu iniekcji należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą systemową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych

Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne
izolowanych przegród oraz badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót a także kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji.
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6.2.1. Badania wstępne
Przed przystąpieniem do iniekcji należy przeprowadzić badania wstępne umożliwiające
określenie rodzaju iniekcji, średnicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zużycia i czasu
tłoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie przeprowadzono w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej. W celu określenia rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej
przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.
6.2.2. Badania materiałów
Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów iniekcyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób
przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji

Przed iniekcją kontrolą powinna być objęta budowa przegrody (muru), o ile jej nie
dokonano w trakcie badań wstępnych, w zakresie:
– wytrzymałości i stateczności przegrody,
– grubości i stopnia jednorodności przegrody,
– obecność pustek, kawern,
– występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),
– wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
należy sprawdzić:
– prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana
będzie iniekcja,
– obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,
– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia),
– wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.
Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność i temperaturę należy ocenić
za pomocą odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót
iniekcyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do iniekcji.
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów
oraz stopień ich czystości na zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji
technicznej i zaleceniami producenta systemu. 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:
– warunki wilgotnościowe (ewentualnie obciążenie wodą przy iniekcjach kurtynowych)
oraz zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót,
– wilgotność względną powietrza,
– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,
– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,
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– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,
– informacje o stosowanych materiałach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego,
rodzaj i zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane
materiały,
– informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami,
głębokość i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie
podczas iniekcji,
– zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste.

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:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),
– prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. W szczególności konieczny jest
protokół dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie
izolowania przegrody.
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:
– ciągłość izolacji wtórnej,
– zgodność rozstawu otworów z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej i
zaleceniami producenta systemu,
– dokładność zasklepienia otworów,
– stan nasycenia przegrody.
Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez
pomiar przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm.
6.5. Badania po wykonaniu robót
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne
z zaleceniami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, warunki
do wysychania przegrody. Po upływie 6 tygodni i dodatkowo 6 miesięcy od
przeprowadzenia iniekcji należy sprawdzić jej skuteczność poprzez pomiar wilgotności
masowej przegrody powyżej izolacji wtórnej (na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu
górnych otworów iniekcyjnych) i określenie spadku wilgotności masowej. Jeżeli
wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności
masowej wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne
są skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych
Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość
przegrody należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m.
Wtórną izolację strukturalną i kurtynową wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w
metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

31



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA POD NAZWĄ:
Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie "

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami
ulegającymi zakryciu są prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces
przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac
przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3.
W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
iniekcji podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace
przygotowawcze i przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
dokumentacją projektową oraz ST.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja
określonej powierzchni przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w
pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranych prac przygotowawczych
lub nie przyjętej iniekcji określonej powierzchni 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).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową
specyfikację techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, w tym protokół spisywany w trakcie
prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej
oraz dokonać oceny wizualnej.
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Roboty iniekcyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą
iniekcji nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z
następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej i
przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie
powodują nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad,  a  także  ocena  badań  skuteczności

wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach

od wykonania iniekcji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)” oraz na podstawie oceny wyników badań skuteczności izolacji,
przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
iniekcyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
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szczegółowej specyfikacji technicznej,
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych metodą iniekcji lub kwoty ryczałtowe
obejmujące te izolacje uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie przegród do iniekcji,
– demontaż przed robotami iniekcyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,
– trasowanie otworów,
– wykonanie odwiertów,
– oczyszczenie otworów,
– wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,
– udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,

– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,
– zaślepienie otworów,
– usunięcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu
zwierciadła wody gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót iniekcyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robót iniekcyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób
rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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.
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PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U)
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 (Zmiana A1).
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).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r.
– 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.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
– Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

„Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach 
przy użyciu preparatu AQUAFIN-F” – Schomburg Polska Sp. z o.o.
– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Izolacja pozioma murów 
wykonywana metodą iniekcji” – Deitermann Polska Sp. z o.o.
– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie
iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol”
– Remmers Polska Sp. z o.o.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.4. TYNKOWANIE

kod CPV 45410000-4 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
tynków zewnętrznych.

1.2. Zakres robót objętych ST
• Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę
architektoniczną  tynkowanego  elementu,  nanoszoną  ręcznie  lub  mechanicznie,  do  której  wykonania
zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
•  Tynki  ze względu na miejsce  stosowania,  rodzaj  podłoża,  rodzaj  zaprawy,  liczbę warstw i  technikę
wykonania  powinny  odpowiadać normie  PN-70/B-10100 p.3.  "Roboty  tynkowe.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze".
• Przy wykonaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN‹70/B-10100 p.3.1.1.
• Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101 00 p. 3.3.2. 1.3

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące robot  podano w ST
Rozdziale l (kod 4500000007) "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
• Ogólne wymagania dotyczące materiałów iich pozyskiwania i składowania podano w ST Rozdział I (kod
45000000-07 "Wymagania ogólne".
•  Zaprawy  do  wykonania  tynków zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom normy  PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznych
• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
•  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  “Zaprawy
budowlane zwykle".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Rozdziale I (kod 45000000-07 )"Wymagania ogólne"
3.2
Sprzęt  do  wykonywania  tynków zwykłych  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków zwykłych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Rozdziale l (kod 45000000-07) "Wymagania ogólne".
Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70lB-1 01 00 p. 3.3.2.
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10%. roztworem szarego mydła lub
wypełniając je lampą benzynowa.
Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
Specjalistyczne przygotowanie podłoża dla tynków cienko warstwowych systemu podano w projekcie
budowlanym. Zamiana systemu musi być uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie
podłoża musi być wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu.
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4.1. Wykonywanie tynków
4.3.1  Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-70/B-
10100  p.  3.3.1.  4.3.2  Sposoby  wykonania  tynków zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być
zgodne z danymi określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 O1 00.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny
być zgodne z normą PN-70/B-1 01 00.
Tynki zwykłe kategorii II i lll należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynki zwykle kategorii lV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nie  narażonych  na
zawilgocenie  -  w  proporcji  1:1  :4,  narażonych  na  zwilgocenie  oraz  w  tynkach  zewnętrznych  -  
w proporcji 1:1 22.
Zmiana systemu i tynku powinna być uzgodniona z projektantem który poda zasady wykonywania tynków
wg nowego  systemu.  W wypadku stosowania  systemów ogólnie  znanych takich jak  Kreisel,  Blix  itp.
Dopuszcza się wykonywanie tynku zgodnie z zasadami systemu dostarczonymi przez producenta bez
konieczności aneksowania dokumentacji jedynie przy akceptacji zamiany przez projektanta.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Rozdział I (kod45O0U000-O7) "Wymagania ogólne"

5.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p.
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.3. Odbiory
Należy dokonać następujących odbiorów:
1. Odbiory częściowe
a) przygotowanie podłoża
b) klejenia i mocowania płyt
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru końcowego wg niniejszej specyfikacji

6. OBMIAR i OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót Dodano w ST Rozdział I (kod 45000000-07) "Wymagania ogólne'
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6.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie  pilastrów  i  slupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie  surowym.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych.
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.2. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Rozdział I (kod 45000000-O7) "Wymagania ogólne" .
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed przystąpieniem do robót  tynkowych.  Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  omówione w pkt.  6,  dały  pozytywne  wyniki.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno
z następujących rozwiązań:
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania trwałości tynku, zaliczyć tynk
do niższej kategorii,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty
tynkowe.

6.3. Odbiór tynków
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne  odchylenia powierzchni  tynku od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi  od linii  prostej  nie
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
• pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm,
• poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
• Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
•  trwałe  ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek że wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Rozdział I (kod 45000000-01) "Wymagania
ogólne"
• Płaci się za wykonaną i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• przygotowanie zaprawy,
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót,
• przygotowanie podłoża,
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
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• osiatkowanie,
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• wykonanie tynków,
• reperacja tynków po dziurach i hakach,
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
• likwidację stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-85/B«04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;997 Cementy powszechnego użytku.
PN-lSO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.5.   INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH  

Kod CPV   45421146-9  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  dostawą  i  montażem  windy  i  elementów  towarzyszących
będących w zestawie systemu.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1. 

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. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie i odbiór robót polegających na wykonaniu sufitów podwieszanych, dla projektu pt.

„Rozbudowa, nadbudowa (zmiana dachu z płaskiego na spadowy na części istniejącej) i

przebudowa istniejącego budynku archiwum zakładowego PUW” tj.

- sufitów z płyt gipsowo-kartonowych czerwonych EI30 mocowanych za pomocą kleju gipsowego

do spodu stropu nad kondygnacją przyziemia.

1.4. Określenia podstawowe

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może

przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.

Konstrukcja nośna – istniejący strop nad przyziemiem.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w

zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i

akustyczne, PPOŻ wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY

Płyty gipsowo-kartonowe czerwone EI30(GK), gr. 12,5mm, mają postać arkuszy

składających się z gipsu zabezpieczonego tekturą. Płyty docina się do pożądanego wymiaru

za pomocą specjalnych noży. Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych

konstrukcjach metalowych.

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla

kształtowników stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana

papierowa

- do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do

10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności

i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych

Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia

kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane -

wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.
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Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa

przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych

określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

3. SPRZĘT

Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do

elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):

Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. TRANSPORT

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie

opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do

wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i

odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie

niższej niż +5 o C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a

wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być

suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch

warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej,

czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko

z warstwy nośnej. Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości

stosowanej na okładziny płyty.

- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między

łatami wkłada się wełnę mineralną. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany

podnosi obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również

obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo

kartonową.

Tyczenie rozmieszczenia płyt
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- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o

szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami

rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek

posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów

rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych

125cm.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli

wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o

grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów

nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów

nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich

dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego

w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po

związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni

i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład

pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy

i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą

nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem

spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
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fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia”

szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

- Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu

- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa &lt;= +/- 1 mm na długości 5m

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

- Kontroli instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu

Podwieszonego: rastrów, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych

wadach nie mogą być stosowane.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

Jednostką obmiaru jest: m2

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0. „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. &quot;Wymagania ogólne&quot;

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 PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.6.   STOLARKA   
Kod CPV   44220000-8  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych instalowaniem okien i drzwi dla inwestycji objętej niniejsza specyfikacja

1.2. Zakres stosowania SST.

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

realizacji robót wymienionych w pkt.1.2 SST.00

1.3. Zakres robót objętych SST.

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

montażu stolarki okiennej i drzwiowej

� montaż nowych drzwi,

� montaż nowych okien

� montaż parapetów wewnętrznych

� uporządkowanie obiektu po pracach

2.MATERIAŁY.

2.1 Profile:

-w kolorze wg dokumentacji

-min. 3 komorowe, wysokoudarowe wykonane z drewna litego,

-wymagane współczynniki przenikania ciepła:

- ościeżnica ze skrzydłem min. 0,9 W/m2*K,

-w  elementach  ościeżnicy  wykonać  otwory  do  odprowadzenia  wody  deszczowej  (  otwory  przekryć  okapnikami

systemowymi ),

2.2 Kształtowniki wzmacniające:

-stalowe, zabezpieczone przed korozją za pośrednictwem powłoki cynkowej nałożonej ogniowo o min. Grubości 275

g/m2,

zapewniające sztywność skrzydeł i ościeżnic poprzez zastosowanie ich na całym obwodzie ram i skrzydeł ( słupek i

ościeżnica – przekrój zamknięty ).

-dopasowane do wymiarów komór profili PCW,

-łączone w narożach ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania,

2.3 Szyby:

-zespolone o współczynniku przenikania ciepła min. 0,9 W/m2*K, we wskazanych w zestawieniach stolarki oknach

stosować szyby , bezpieczne

2.4 Uszczelki:

-osadcze i przyszybowe z kauczuku syntetycznego ( EPDM ),

-szczelność rama – skrzydło zapewniają obwodowo min. 2 uszczelki,

-do zamocowania i uszczelnienia po stronie wewnętrznej szyb we wrębach skrzydeł okien

zastosować listwy przyszybowe PCW z uszczelkami EPDM wciąganymi mechanicznie ( fabrycznie)

Wyklucza się zastosowanie listew z ebusowyną uszczelką .

2.5 Okucia:

-okucia  obwiedniowe,  pełne  muszą  zapewniać  symetryczne  położenie  klamki  (  pionowe  w  poz.  Zamkniętej  ),

w części okien uniemożliwiające nieuprawnione otwarcie
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-zawiasy okienne regulowane, mocowane bezpośrednio do kształtowników wzmacniających za pośrednictwem śrub

na klucz itp. ebusowy ( regulacja w dwóch płaszczyznach; pionowej i poziomej )

-regulacja docisku skrzydła do ramy ( itp. za pomocą rolki mimośrodowej przykręcanej ręcznie ),

-skrzydła RU .

-docisk skrzydeł rozwieranych za pomocą docisku wrębowego, wyklucza się zastosowanie elementów dociskowych

montowanych na widocznej powierzchni profilu.

-nawietrzaki.

2.6 parapety 

Wszystkie  materiały  stosowane  przez  Wykonawcę  muszą  posiadać  wszelkie  niezbędne  atesty  i  certyfikaty

potwierdzające możliwość ich stosowania w pomieszczeniach zamieszkania Certyfikat ISO dla producenta profili

okiennych

- Orzeczenie określające wskaźnik zapalności oraz wskaźnik spalania,

- Atest na znak bezpieczeństwa dla szyb,

- Atest na zastosowane okucia,

- Atest na zastosowane uszczelki.

2.7. Stolarka drzwiowa

- płytowa

3. SPRZĘT.

Do wykonania i montażu stolarki może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą .

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (itp. okna drewniane, gruz, itp.) wywożone będą bezpośrednio z placu

budowy za pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego Wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki.

Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wymiarów,

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.  Elementy powinny  być  osadzone zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub instrukcją  zaakceptowaną przez

Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

6. Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  między  ościeżem  a  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 

o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

-  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części

ruchomych.
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

o sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

o Tolerancja wymiarowa dla osadzenia okien 1,0 mm,

o sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

o sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

o sprawdzenie działania części ruchomych,

o stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją . Roboty podlegają odbiorowi.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  ilość  m2  elementów  okiennych  oraz  mb  parapetu  zamontowanych  wraz

z uszczelnieniem. mb parapetu

Jednostka obmiarową drzwi jest szt.

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

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Została określona w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

-PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

-PN-88/B-10085 ( dopuszczalne odchyłki wymiarowe),

-RAL-GZ 716/1

-DIN 16830-2.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.7.     ROBOTY   POSADZKOWE   

Kod CPV   45432121-8  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

posadzek dla inwestycji objętej niniejszą specyfikacją.

1.2. Zakres stosowania SST.

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

realizacji robót wymienionych związanych z budową jak wyżej

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa  wyrównawcza  grubości  3-5cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  mar  ki  8MPa,  z  oczyszczeniem  i

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzki właściwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i za gruntowaniem podłoża rzadką zaprawą

cementową , ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Listwy  przyścienne  z  PCW,  klejone  j.w.  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  pod  łoża,  rozłożeniem  materiału,

przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża

 i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem u łożonych na

za  prawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  pod  łoża,  zagruntowaniem  mlekiem

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem

i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z płytek ceramicznych pod łogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, u łożonych na zaprawie

cementowej  marki  8  MPA, z oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoża,  zagruntowaniem mlekiem cementowym,

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i u łożeniem

na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

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

poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa ć można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  u  życie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  w  ód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i mu ł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

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

- nie zawierać domieszek organicznych,
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 -1,0

mm, piasek gruboziarnisty 

1,0 -2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST BM.Q2.00)

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczy  ć  1/3  grubości  posadzki.  W

posadzkach odpornych na ścieranie 

największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej ni ż 2,5%

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni ż 25,0 MPa

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej ni ż 20

- kwasoodporność nie mniej niż 98%

- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ± 1,5 mm

- grubość: ± 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b)  Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardość wg skali Mohsa 8

- ścieralność V klasa ścieralności

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ±1,5 mm

- grubość: ±0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiały pomocnicze:

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj ą ce ok. l m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się :

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczb ę sztuk w opakowaniu, znak kontro li jakości, znaki ostrzegawcze

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie

e) Transport:
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Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości

ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące

wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie:

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

2.6. Wykładziny dywanowe i PVC.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

3.SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by ć zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat ą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod

łoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podkład cementowy powinien by ć wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna by ć mniejsza niż: na ściskanie - 12

MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno by ć wolne od kurzu i zanieczyszczeń

oraz nasycone wodą .

* Podkład cementowy powinien by ć oddzielony od pionowych sta łych elementów budynku paskiem papy.

* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna by

ć niższa niż 5°C.

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

*  Ilość  spoiwa  w podkładach  cementowych  powinna  by  ć  ograniczona  do  ilości  niezbędnej,  ilość  cementu  nie

powinna być większa niż 400 kg/m3.

* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości

równej grubości podkładu

 z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

*  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą ,  stanowiącą  płaszczyzn  ę  lub  pochyloną  ,  zgodnie  z  ustalonym

spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać

większych prześwitów większych 

niż 5 mm.  Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza ć 2

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

*  W ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  foli  ą

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą .
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5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

*  Na  spoiwie  cementowym mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno  -  lub  dwuwarstwowe  z  zaprawy

cementowej i lastriko.

*  Posadzki  należy wykonywać  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  rodzaj  konstrukcji  podłogi,  grubość

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 12,5 MPa.

*  W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne -  oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją

podłogi od pionowych elementów budynku,

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie

powinna przekracza ć 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych

z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by ć podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj ą cej 4 m2 za pomocą wkładek

z  materiału  podatnego  na  ścieranie  (np.  z  płaskownika  mosiężnego,  paska  polichlorku  winylu)  osadzonych  w

podkładzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową .

*  Mieszankę  lastrykową  lub  zaprawę  cementową  ,  z  której  wykonano  posadzkę  należy  dokładnie  zagęścić,  a

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do

uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem

cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by ć natarta olejem lnianym.

Wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych analogiczne jak w SST 11

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o jakości lub

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzi ć kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT.

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

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.  Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie

właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wy twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom

technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową ,

-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocen  ę

wzrokową ,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzi ć na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać

za  pomocą  naciągnię  tego  drutu  i  pomiaru  odchyle  ń  z  dokładnością  l  mm,  a  szerokości  spoin  -  za  pomocą

szczelinomierza lub suwmiarki.

-  sprawdzenie prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową ,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Została określona w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

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

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

użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST.2.8. ROBOTY MALARSKIE 

kod CPV 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Niniejsze warunki  techniczne dotyczą i  odbioru robot malarskich na zewnątrz budynków użyteczności
publicznej.  Warunki  techniczne mogą stanowić  dokumenty  odniesienia  do opracowania wymaganych:
opisów dotyczących określenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robot
- w dokumentacji projektowej,
• materiałów przetargowych które wraz z dokumentacją projektową.
W  niniejszych  warunkach  technicznych  zostały  uwzględnione  wymagania  techniczne  PN  oraz
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na rożnym podłożu powłok
malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy użyciu rożnych farb, lakierów i emalii. Zakłada się, że
roboty  malarskie  będą  wykonywane  przez  wykwalifikowane,  kompetentne  
i  przeszkolone  zespoły  robocze  wyposażone  w  niezbędny  sprzęt.  W  tekście  przyjęto  zasadę  nie
cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty przepisów norm.

1.2. Normy związane
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania
N-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków

1.3. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowią:
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z definicją w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy  oraz  tablicy  informacyjnej  (M.P.  nr  2/1995,  poz.  29),  dokumenty  (certyfikaty  lub  deklaracje
zgodności)  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  użytych  wyrobów
budowlanych,  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane  z  7  lipca  1999r.  (Dz.U.  nr  89  /1994,  poz.  414  z
późniejszymi zmianami),
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robot malarskich, z załączonymi protokołami z badań
kontrolnych,
Przez dokumentację powykonawczą robot malarskich należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo  budowlane)  wymienioną  wyżej  dokumentacje  robot  malarskich  z  naniesionymi  zmianami  
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Jeśli  do  umowy  inwestora  z  wykonawcą  nie  dołączono  specyfikacji  technicznej  w  opisie  
w  dokumentacji  projektowej  powinno  być  zaznaczone,  że  wykonanie  i  odbiory  określonych  
W projekcie budowlanym robot malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.
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2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do malowania 
Do malowania elewacji mogą być stosowane farby:
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych,
• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
wodą lub w postaci ciekłej,
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.  Farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowane
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych. Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Farby budowlane  gotowe:
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
- wydajność – 6–10 m2 /dm3 , 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
- wydajność – 15–16 m2 /dm3 , 
- max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych  ogólnego  stosowania  –  biały  do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych

Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność – 6–10 m2 /dm3 , 
- max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajność – 4,5–5 m2 /dm3 

- czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

 wydajność – 5–6 m2 /dm3 , 

- max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

- wydajność – 6–8 m2/dm3 

- czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy –

 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

 - czas schnięcia – 12 h 
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Farby olejne i >alowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2 /dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i >alowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2 /dm3 

Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 

informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-

81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 

Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 

pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 

na szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na 

wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm. W przypadku farb z 

klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 µm. Ubytek grubości powłoki, po 

określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy 

Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli szorowania na 

mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: 

min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju farby. Stopień połysku 

Generalna zasada brzmi: im większy stopień połysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy I 

bądź II to produkty o połysku: mat, mat satynowy lub półmat. Jeśli mamy od pomalowania lamperie w 

przedpokoju lub ścianę, przy której stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbę o wysokiej 

klasie i jak największym połysku.

Farby ognioochronne pęczniejące:

Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania  ogniochronnego konstrukcji  stalowych o profilach

otwartych  i  zamkniętych,  na  zewnętrz  lub  wewnątrz  obiektów  w  tym  powierzchni  ocynkowanych.

Możliwość uzyskania klasy odporności ogniowej R15, R30, R60. 

Kategoria agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M Aprobata Techniczna ITB nr AT-

15-7324/2007, Atest Higieniczny HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodności ITB - 1590/W.

Elementy  stalowe  schodów  ewakuacyjnych  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  §  249.  ust.  3  do  klasy

odporności ogniowej - R 60, za pomocą farby pęczniejącej.

- gęstość, g/cm3 – 1,39±0,02

- zawartość substancji stałych % – 79±2

- czas schnięcia powierzchniowego minuty – 30±10

Środki gruntujące:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, – na

chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

 Przy  malowaniu  farbami olejnymi i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować rozcieńczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 2.7. 

Folia malarska Folia Pcv grubości min. 0,1mm.

3. PODŁOŻA POD MALOWANIE

3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

• beton

• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,

• drewno

• elementy stalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:

1)  Powierzchnie  betonowe powinny być  oczyszczone z  odstających  grudek  związanego betonu oraz

tłustych  plam  i  kurzu.  Wystające  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub

zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione

zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

2) Tynki zwykłe:

a)  nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10100:1970.  Wszelkie

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy,

wykwitów  solnych).  Wystające  lub  widocznie  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być

zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą,

a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

3) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykle.

4) Podłoża stalowe i stalowe ocynkowane powinny być zabezpieczone odpowiednią farbą podkładową – 

wykaz dostępny w Aprobacie Technicznej

Powierzchnia przed malowaniem właściwą farbą pęczniejącą powinna być sucha, pozbawiona pyłów, 

tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

Do rozcieńczenia stosować rozcieńczalnik dla farb przeznaczonych do malowania hydrodynamicznego 

lub dla farb przeznaczonych do malowania w niskich temperaturach otoczenia poniżej 8°C lub 

malowania ręcznego pędzlem lub wałkiem. Maksymalny dodatek rozcieńczalnika 3–5 % obj..

3.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole  podłoży  pod  malowanie  w  zależności  od  ich  rodzaju  należy  wykonywać  w  następujących

terminach:

• po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia -tynków,

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.
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Kontrole  podłoży  należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów

przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku:

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  zaprawy i

uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,

•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  

z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie

elementów metalowych, wilgotności, 3≫ elementów metalowych czystość powierzchni.

Kontrole dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10020:1968.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie  z odległości  około 1m w rozproszonym świetle

dziennym lub  sztucznym.  Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem powierzchni  stalowych)  należy  ocenić

przez  przetarcie  suchą,  czystą  ręką.  W przypadku powierzchni  stalowych  do  przetarcia  należy  użyć

czystej  szmatki.  Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  

W przypadkach wątpliwych należy  pobrać  próbkę podłoża  i  określić  wilgotność  metodą  suszarko o-

wagową.

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3. Przygotowanie podłoży

W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  podłoży  z  wymaganiami  przedstawionymi  w  p.  3.1  należy

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po

usunięciu  niezgodności  należy  przeprowadzić  ponowną  kontrolę  podłoży,  a  wyniki  kontroli  należy

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robot na zewnątrz budynku),

• w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0“C,

•  w  temperaturze  powyżej  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  temperatura  podłoża  nie  była

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robot  malarskich  powierzchnie  świeżo

pomalowane (nie  wyschnięte)  należy  odsłonić.  Roboty malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność

podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie

jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p.

3.1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4
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2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek

rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie  na podłożach stalowych prowadzić  należy przy  wilgotności  względnej  powietrza nie

większej niż 80%.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

4.2. Kontrola materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1. 2.2.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

• czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z odpowiednią

normą lub aprobatą techniczną,

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy  przeprowadzić  wizualne.  Farba  powinna stanowić  jednorodną  

w kolorze i konsystencji mieszaniną. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty, grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch, ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• zbrylenie,

• obce wtrącenie,

• zapach gnilny,

• ślady pleśni.

4.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w

p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1.

Roboty  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  oczyszczonych  i  odpowiednio  przygotowanych  

w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robot.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
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• czas między nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

• zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH

5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a)  niezmywalne przy  stosowaniu środków myjących i  dezynfekujących, odporne na tarcie  na sucho  

i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c)  jednolitej  barwy,  równomiernie,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  projektem

technicznym,

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Nie

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i  śladów pędzla;  nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się

powłoki  i  odstawania  od  podłoża;  dopuszcza  się  natomiast  chropowatość  powłoki  odpowiadająca

rodzajowi faktury podłoża,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku,

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża

5.3.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonywanych  z  farbą  na  spoiwach  żywicznych

rozcieńczalnych wodą

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania

podane w p. 5.1,

5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś zacierać

się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

b) nie mieć śladów pędzla,

c) W zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków

modyfikujących),

e) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
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a)  na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w  miejscach

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  i

rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a)  mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  projektem

technicznym,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża.

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badań

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej

jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej

niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robot malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następujące:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z

odległości około 0,5 m,

b) sprawdzanie  zgodności  barwy i  połysku -  przez porównanie  w świetle rozproszonym barwy  

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.

c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  ￢  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej

powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powlokę

należy uznać za odporną na wycierane, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na podłożach mineralnych i  mineralno-włoknistych -  przez wykonanie  skalpelem siatki  nacięć

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem

naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden z  kwadracików nie

wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną normie PN-EN-ISO 2409.

e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą

namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą

miękkiego pędzla;
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powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie

powstaną prześwity podłoża.

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich

Jeżeli  badania  wymienione w p.  6.2  dadzą  wynik  pozytywny,  to  powłoki  malarskie  należy  uznać za

wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że

powłoki  nie  zostały  wykonane  prawidłowo  i  należy  wykonać  działania  korygujące,  mające  na  celu

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje

materiałów  oraz  sposoby  doprowadzenia  do  zgodności  powłoki  z  wymaganiami.  Po  usunięciu

niezgodności  należy  ponownie  skontrolować  wykonane  powłoki,  a  wyniki  odnotować  w  formie

protokołu kontroli i badań

7. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

Odbiór robot malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robot, a także

dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania

prac  malarskich.  Zgodność  wykonania  robot  stwierdza  się  na  podstawie  zgodności  wyników  badań

kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych

warunkach technicznych.

Roboty  malarskie  wykonane  niezgodnie  z  wymienionymi  wymaganiami  mogą  być  odebrane  pod

warunkiem,  że  odstępstwa  nie  obniżają  właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich  użytkowania.  

W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:

• ocenę wyników badań,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

61



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA POD NAZWĄ:
Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie "

62



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA POD NAZWĄ:
Przebudowa lokalu szaletu publicznego w budynku Hali Targowej przy ul. Rynek II w Lubartowie "

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

SST.2.  9  .     NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ  

Kod CPV   45  233000-9  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

na  drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanej na:

� odcinkach ulic i dróg,

� placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram,

� chodnikach.

 Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST można stosować do napraw na

większej powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Kostka kamienna - kamienny materiał drogowy, pochodzący ze skał naturalnych (wybuchowych, 

osadowych i metamorficznych).

1.4.2. Kostka kamienna zwykła - kostka kamienna o kształcie ostrosłupa ściętego o powierzchni górnej 

kwadratowej lub prostokątnej.

1.4.3. Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o kształcie sześcianu lub prostopadłościanu.

1.4.4. Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna o kształcie zbliżonym do graniastosłupa o 

górnej powierzchni czworokątnej.

1.4.5. Kostka kamienna rzędowa - kostka kamienna o kształcie zbliżonym do sześcianu, 

prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego, o górnej powierzchni kwadratowej lub prostokątnej.

1.4.6. Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki 

kamiennej.

1.4.7. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym 

materiałem wypełniającym.

1.4.8. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekcje 

w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym materiałem wypełniającym.

1.4.9. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni z kostki kamiennej o 

powierzchni do około 5m2.

1.4.10. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20 - 25% 

jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej

2.2.1. Kostka kamienna

Do remontu cząstkowego nawierzchni należy użyć:

� materiał kostkowy, otrzymany z rozbiórki istniejącej nawierzchni, nadający się do ponownego 

wbudowania,

� nową kostkę, odpowiadającą wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiał uzupełniający, tego 

samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiarów jak kostka w rozebranej nawierzchni.

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały:

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię lub jej uzupełnienie

� piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

� piasek łamany (0,075¸2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075¸4) mm albo miał (0¸4) mm,

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

� mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-

EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

� piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,

� piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

� zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.2.2b),

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

� do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-

05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [11],

� do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8].

3.SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania  dotyczące  sprzętu  do  wykonania  remontu  cząstkowego  nawierzchni  z  kostki

kamiennej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 3 i D-08.02.07 [12] pkt

3   z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: łopatek do oczyszczenia

spoin,  haczyków  do  wyciągania  kostek  i  usuwania  zalew,  dłut,  młotków  brukarskich,  skrobaczek,

szczotek, młotków pneumatycznych, drągów stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, łopat itp.

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiałów wymaganych do remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotyczące transportu materiałów do  remontu cząstkowego  nawierzchni  z  kostki

kamiennej powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 4

 i D-08.02.07 [12] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, podlegające remontowi cząstkowemu

Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujące:

� zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,

� przesuwanie rzędów kostek pod działaniem sił poziomych,

� zniekształcenia związane z lokalnym podnoszeniem się nawierzchni lub pęknięciami w spoinach pod 

wpływem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawą cementowo-piaskową,

� osłabienia stateczności kostek przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału wypełniającego 

kostki,

� osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej 

jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,

� nierówności bruku z powodu pochylenia się kostek, powstających od wysysania przez opony 

samochodów piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania się kół samochodowych,

� kostki pęknięte, zmiażdżone, uszkodzone powierzchniowo,
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� inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cząstkowego

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z   kostki kamiennej obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

� wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,

� rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej z oczyszczeniem i posortowaniem 

materiału uzyskanego z rozbiórki,

� ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,

2. ułożenie nawierzchni

� spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę 

podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

� ułożenie nawierzchni z   kostki kamiennej z ubiciem i wypełnieniem spoin,

� pielęgnację nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały 

obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania 

nawierzchni naprawianej z istniejącą.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 

kołowego względnie pieszego, decydując się w określonych przypadkach na remont np. na połowie 

szerokości jezdni.

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału  

Przy kostce ułożonej na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych piaskiem rozbiórkę 

nawierzchni można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, drągami 

stalowymi itp.  

Rozbiórkę kostki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych zaprawą 

cementowo-piaskową przeprowadza się zwykle młotkami pneumatycznymi, drągami stalowymi itp., 

uzyskując znacznie mniej materiału do ponownego użycia niż w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniającymi należy 

oczyścić za pomocą haczyków, szczotek stalowych ręcznych lub mechanicznych, dłut, łopatek itp.

Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na 

fragmenty. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, 

względnie usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.

Materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy 

dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót. Przy 

sortowaniu odrzuca się kostki nadmiernie zużyte, wykazujące pęknięcia oraz zaokrąglenia krawędzi.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego
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Po usunięciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza się stan podbudowy i podłoża gruntowego. 

Jeśli są one uszkodzone, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju 

konstrukcji nawierzchni. Sposób naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiając ją do akceptacji 

Inżyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraźnego wyrównania podbudowy na niewielkiej 

powierzchni można, po akceptacji Inżyniera, wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 

180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Ułożenie nawierzchni z   kostki kamiennej

Kształt, wymiary i barwa kostek  oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem 

przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki 

otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał kostkowy 

powinien być tego samego gatunku i koloru co stary.

 Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 

papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia.

Podsypkę piaskową pod kostką należy albo:

� spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo

� uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki,

a następnie zwilżyć wodą i ubić. Środek naprawianego miejsca należy wznieść o 0,5¸1,0 cm w stosunku 

do brzegów, ze  stopniowym zejściem łagodną linią do nie zerwanego bruku.

Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 

podbudowie. Podsypkę nanosi się w takiej ilości, aby kostka po ubiciu znalazła się na wysokości 

sąsiadujących kostek.

Sposób wykonania podsypki zaleca się przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.01 

[10] i PN-57/S-06100 [6].

Kostkę układa się powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. Sposób ułożenia kostki powinien odpowiadać wymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-

96026 [7], OST D-05.03.01 [10] i OST D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 

mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą ubijaka lub zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej). Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny 

otaczającej starej nawierzchni.

Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy kostkami należy zachować taką samą, jaka 

występuje w otaczającej starej nawierzchni.

Spoiny wypełnia się, jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej:

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.2.2, jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltową masą zalewową spełniającą wymagania aprobaty technicznej.
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Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub 

syntetycznymi masami uszczelniającymi, określonymi w OST D-05.03.04a [11].

Sposób wypełnienia spoin i szczelin dylatacyjnych zaleca się przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami OST D-05.03.01 [10] i D-05.03.04a [11].

Chcąc ograniczyć okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, można używać cementu o 

wysokiej wytrzymałości wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i 

wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową.

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku

i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej 

wytrzymałości wczesnej  i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej.

Remontowaną nawierzchnię można oddać do użytku:

� bezpośrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypełnionych piaskiem,

� po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej do podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,

� po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymałości wczesnej do podsypki i

wypełnienia spoin jak wyżej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 

6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

� certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

� ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w pkcie 2.2.2, które budzą 

wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie remontu cząstkowego nawierzchni z kostki 

podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwoś

ć badań
Wartości dopuszczalne

1
Wyznaczenie powierzchni remontu 

cząstkowego
1 raz

Tylko niezbędna

powierzchnia

2
Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

i materiał kostkowy odzyskany z 
1 raz

Akceptacja tylko kostek
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rozbiórki nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podłoże gruntowe Ocena ciągła

Ew. remont z

dokładnością

powierzchni  ± 1 cm

4 Podsypka Ocena ciągła Odchyłka grubości ± 1

cm

5
Ułożenie kostek (rodzaj, kształt, 

wymiary, barwa, deseń ułożenia)
Ocena ciągła Wg pktu 5.4.4

6
Równość nawierzchni w profilu 

podłużnym i poprzecznym
Ocena ciągła

Wg pktu 5.4.4

Prześwity pomiędzy

łatą     a powierzchnią

do 5mm dla kostki

regularnej 

i do 10 mm dla kostek

pozostałych

7
Wypełnienie spoin i szczelin 

w nawierzchni
Ocena ciągła Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

� wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu i

wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek, które powinny być jednakowe z 

otaczającą nawierzchnią z   kostki kamiennej,

� prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń,   deformacji w 

nawierzchni,

� poprawność  profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  otaczającej  nawierzchni  i

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  remontu  cząstkowego

nawierzchni z  kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

� roboty rozbiórkowe nawierzchni istniejącej,

� ew. remont podbudowy i podłoża gruntowego,

� wykonanie   podsypki pod nową nawierzchnię.

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” [9] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

� oznakowanie robót,

� ew. przygotowanie i remont podłoża,

� dostarczenie materiałów i sprzętu,

� wykonanie robót rozbiórkowych,

� wykonanie podsypki,

� ułożenie i ubicie kostek,

� wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

� pielęgnację nawierzchni,

� przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

� odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obejmuje ew. 

występujących robót towarzyszących (jak: obramowanie, krawężniki, ścieki), które powinny być ujęte w 

innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez odpowiednie OST.

10. przepisy związane

10.1. Polskie Normy

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

cementów powszechnego użytku

 2. PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

 4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek
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5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne.

7 PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

10.2. Branżowe Normy

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

11. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

12. D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej

UWAGA!!
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu

CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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