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ZESTAWIENIE KODÓW CPV : 

ZESTAWIENIE KODÓW CPV 
CPV  45000000-7  Roboty budowlane 
CPV  45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
CPV  45262690-4  Remont starych budynków 
CPV  45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV  45110000-1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
CPV  45113000-2  Roboty na placu budowy 
CPV  45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV  45262110-5  Demontaż rusztowań 
CPV  45262500-6  Roboty murarskie 
CPV  45331210-1  Instalowanie wentylacji 
CPV  45421141-4  Instalowanie przegród 
CPV 45262310-7  Zbrojenie 
CPV 45262300-4  Betonowanie 
CPV 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
CPV 45223500-1  Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
CPV  45422000-1  Roboty ciesielskie  drewniane  
CPV  45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
CPV  20322000-9  Konstrukcje dachowe  
CPV  20310000-2  Drewniane wyroby stolarskie dla budów  
CPV  45422000-1  Konstrukcje drewniane 
CPV  45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV  45261410-1  Izolowanie dachu 
CPV  45260000-7  Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 
CPV  45261211-6  Kładzenie płytek dachowych 
CPV  45261400-8  Pokrywanie 
CPV  45261420-4  Uszczelnianie dachu 
CPV  45261900-3  Naprawa i konserwacja dachów 
CPV  45261320-3  Wykonywanie robót blacharskich 
CPV  45261320-3  Kładzenie rynien 
CPV 45232460-4  Roboty sanitarne 
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV  45312310-3  Ochrona odgromowa 
CPV  45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej 
CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45443000-4  Roboty elewacyjne 
CPV 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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OST  - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45262690-4 Remont starych budynków 
 
OST 1 WSTĘP 

 
OST 1.1 Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
Specyfikacja Techniczna  Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM P RZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 
96 W BABOROWIE. 
   
OST 1.2 Zakres stosowania OST.  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
OST 1.3 Zakres Robót obj ętych OST.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów 
robót związanych z realizacją zadania. Kolejne rozdziały przedstawiać będą poszczególne elementy 
zadania pod kątem ich wykonania i odbioru.  
Wykonanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej ( w razie takiej potrzeby ) oraz dokumentacji 
powykonawczej w razie zmian w trakcie realizacji projektu dla części architektoniczno – budowlanej. 
 
OST 1.4 Podstawa opracowania OST. 

 
Odpowiednie normy państwowe i branżowe. 
 
OST 1.5 Wymagania ogólne dotycz ące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, ST, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
OST 1.6 Przekazanie terenu budowy. 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

 
OST 1.7 Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
OST 1.8 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
OST 1.9 Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
OST 1.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 
ruchem”) - dla zadania powy ższego ruch dojazdowy do posesji. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

OST 1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.  
 

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, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
 
OST 1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 
OST 1.11 Ochrona przeciwpo żarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
OST 1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
OST 1.13 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 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 Inżyniera i 
zainteresowane władze 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. 
 
OST 1.14 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on zezwolenie od właściciela co do przewozu 
znacznych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
OST 1.15 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z przygotowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Inwestora Planem BiOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
OST 1.16 Ochrona i utrzymanie robót. 

 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia 
używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty zako ńczenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez In żyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
OST 1.17 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
Określenia podstawowe: 
 
Inżynier  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys  – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Budowla drogowa -  obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (monta żowa ) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
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ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Szeroko ść użytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
OST 2. MATERIAŁY. 

 
OST 2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

OST 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

OST 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

1. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

2. Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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OST 2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 

OST 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych 
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy 
atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio, zabezpieczone. 
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest 
wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: 
zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
 

OST 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

OST 2.7. Przyj ęte materiały. 
 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie 
materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda 
zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania 
materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 

 
OST 3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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OST 4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
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 Inżyniera, 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. 

OST 5. 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 SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

OST 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni materiałów, urządzeń oraz 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym opracowaniem. 
 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie wykonanych podbudów i nawierzchni, 
• sprawdzenie sposobu montażu urządzeń 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych materiałów 

 
OST 6.1. Program zapewnienia jako ści.  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• 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, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
OST 6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
OST 6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
OST 6.4. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
OST 6.5. Raporty z bada ń. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
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niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
OST 6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
OST 6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. 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. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
OST 6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

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

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne – WYMAGANE ATESTY I DOPUSZCZENIA 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania terenu budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
OST 7. OBMIAR ROBÓT. 
 
OST 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

 OST 7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
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wymaganiami SST. 
 

 OST 7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 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. 
 

 OST 7.3. Wagi i zasady wa żenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

 OST 7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
OST 7.5. Jednostki obmiarowe. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
- m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej, 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej, 
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, 
- m (metr) ustawionego betonowego krawężnika, 
- szt. (sztuki) regulowanego urządzenia kanalizacyjnego. 
- m3 (metr sześcienny dla elementów betonowych, kamiennych   
- m (metr) dla prefabrykowanych betonowych, żelbetowych   
- szt. (sztuki) dla elementów oświetlenia ulicznego   
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków poziomych. 
 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI. 

 
OST 8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi ostatecznemu, 
4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
OST 8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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. 
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Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
OST 8.3. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
OST 8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
OST 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera 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 SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach 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 SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
OST 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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10. 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. 
 
OST 8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

OST 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

OST 9.1. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
OST 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
OST 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA- PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
OST 10.1. Normy i normatywy. 

 
  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
OST 10.2. Przepisy prawne. 

 
  Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  

 
  Najważniejsze z nich to: 

 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz.414) z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2004 r. Nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami) 
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• (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r 
Nr 166, poz.1360 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.881)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. z 2002r 
Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami. 

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

• Zalecenia i instrukcje producentów stosowanych materiałów i urządzeń. 
 
UWAGA:  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Ważne jest, by roboty budowlane były wykonane zgodnie z: 
-  sztuką budowlaną 
-  dziennikiem budowy, zawierającym zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robót zanikających, a także udokumentowanych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robót 
-  protokołami badań materiałów przeprowadzonych zgodnie z normami  
-  Polskimi Normami, normami branżowymi.  
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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

CPV 45110000-1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 
 
SST 1.1. WSTĘP. 
 
SST 1.1.1. Przedmiot. 
W skład niniejszej części SST wchodzą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
przygotowaniem terenu i wykonaniem robót rozbiórkowych w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 1.1.2. Zakres stosowania. 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. SST 1.1.1. 
 
SST 1.1.3. Zakres robót. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w punkcie SST 1.1.1. 
przedmiotu, czyli: 
- przygotowanie placu budowy 
- rozbiórka istniejących przewodów kominowych do 0,5m poniżej poziomu połaci dachu  
- transport gruzu 
- demontaż pokrycia z dachówki karpiówki w koronkę (podwójnie) na zaprawie cementowej 
- demontaż łat drewnianych 
- demontaż ocieplenia – trociny 
- demontaż pokrycia dachowego z blachy 
- demontaż deskowania pełnego gr. 2,5 cm 
- demontaż rynien  
- demontaż rur spustowych  
- demontaż wszystkich obróbek blacharskich (lukarn, koszowych, okapowych) 
- demontaż instalacji odgromowej 
- demontaż wyłazów dachowych  
- skucie tynków zewnętrznych 

 
SST 1.1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej OST.  
 
SST 1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
SST 1.2. MATERIAŁY. 
 
SST 1.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST.  
 
SST 1.3. SPRZĘT. 
 
SST 1.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  należy  stosować  ogólnodostępny  sprzęt  i  środki 
transportowe. 
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SST 1.4. TRANSPORT. 
 
SST 1.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
 
SST 1.4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
SST 1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
  
SST 1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
SST 1.5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
- wygrodzić strefy niebezpieczne, wyświetlić tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczyć  
przejścia, przejazdy, 
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
- wznieść stosownie do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 
 
SST 1.5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w SST 
pkt. 1.1.3., zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe 
można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie 
materiały z rozbiórki mo żliwe do powtórnego wykorzystania powinny by ć usuwane bez 
powodowania zb ędnych uszkodze ń, oczyszczone i powtórnie wykorzystane zgodnie z cz ęścią 
projektow ą.  
Elementy i materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy, utylizowane bądź wywiezione na wysypisko. 
 
SST 1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
  
SST 1.6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
SST 1.6.2. Kontrola wykonania robót przygotowawczyc h. 
W czasie kontroli szczególną uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem i przepisami BIOZ. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST. Sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami. 
 
SST 1.6.3. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych. 
Kontrola jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
SST 1.7. OBMIAR ROBÓT. 
  
SST 1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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SST 1.7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i kosztorysie 
ofertowym. 
Jednostką  obmiarową  dla  poszczególnych  robót  rozbiórkowych  jest : 
- rozbiórka pokrycia z dachówki -  m2  
- rozbiórka kominów – m3 
- rozbiórka ołacenia dachu – m2 
- rozbiórka rynien i rur spustowych - mb 
- rozbiórka obróbek blacharskich – m2 
- jednostka  obmiarowa  dla gruzu  jest  -   m3 

– rozbiórka betonowych czapek kominowych oraz ich wykonanie dla danej grubości – m²  
 
SST 1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
Szczegółowe zasady odbioru określa umowa. 
Sprawdzeniu   podlega   teren  budowy,   który   powinien   być  doprowadzony   do   stanu   w   jakim   
został  przekazany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  w  dniu  jego  przekazania  z  odnotowaniem  
tego  faktu  w protokole  przekazania  placu  ( terenu )  budowy. 
 
SST 1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 1.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa. Ogólne zasady płatności podano w 
OST.  
 
SST 1.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokumentach umowy (ceny  jednostkowej )  za  
jednostkę obmiarową. 
Usunięcie i transport gruzu - płaci  się  ( wg  ceny  jednostkowej )  za  ustaloną ilość  m3 usuniętego  z  
terenu budowy  gruzu  budowlanego,  która  obejmuje : 
- załadunek  gruzu   
- wywiezienie  gruzu  z  placu  budowy 
- opłatę  za  przyjęcie  gruzu  na  wysypisko 
- uporządkowanie  stanowisk  pracy 
- usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  przy  załadunku  i  wywożeniu 
 
SST 1.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
 
Ustawa  o  odpadach. -  ( Dz. U. nr 62 z dnia  27  kwietnia  2001 r. ). 
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  Pracy  i  Polityki  Społecznej   z  dnia  26  września   1997  r.  -  w  sprawie   
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  ( Dz. U. nr  169, poz. 1650 ) 
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SST 2  PRZEWODY KOMINOWE 
 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
 
SST 2.1. WSTĘP. 
 
SST 2.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót budowlanych dotyczących przewodów kominowych w ramach zadania WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁ UBCZYCKIEJ 96 W 
BABOROWIE. 
 
SST 2.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 2.1.1. 
 
SST 2.1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
przewodów kominowych.    
 
Zakres robót obejmuje: 
 
– montaż przewodów kominowych (wentylacyjne, powietrzno-spalinowe)  
– podłączenie pieców kaflowych węglowych do przewodu kominowego   
– podłączenie kuchni węglowej do przewodu kominowego 
- czyszczenie i konserwacja istniejących przewodów dymowych   
 
SST 2.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
komin  - murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku. 
 
przewód kominowy  - pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dłuższym jak 2,0 m.) 
przewód z materiału niepalnego, służący do odprowadzania na zewnątrz budynku zanieczyszczonego 
powietrza (przewód wentylacyjny), produktów spalania gazu lub oleju (przewód spalinowy) lub 
produktów spalania paliw stałych (przewód dymowy). Przewody kominowe umieszczone w ścianie 
budynku nazywamy kanałami kominowymi (odpowiednio: kanał wentylacyjny, kanał spalinowy, kanał 
dymowy). Przewód kominowy jest często nazywany kominem. 
 
czopuch  - przewód z materiału niepalnego łączący urządzenie grzewcze z przewodem spalinowym 
 
króciec  - element rurowy stanowiący część urządzenia grzewczego, służący do połączenia z 
czopuchem 
 
instalacja spalinowa  - kompletna instalacja służąca do odprowadzania produktów spalania z 
urządzenia grzewczego na zewnątrz budynku; składa się z czopucha i przewodu spalinowego 
 
wylot spalin (komina)  - miejsce wyprowadzenia spalin z przewodu spalinowego do atmosfery 
 
wlot spalin  - miejsce wprowadzenia spalin do przewodu spalinowego 
elementy kominowe  - wszystkie prefabrykowane elementy składowe instalacji spalinowej.  
 
SST 2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
Przed wykonaniem bruzd dla projektowanych przewodów, należy wykonać odkrywki przy podłodze 
celem ustalenia miejsc oparcia belek stropowych i  ustalenia trasy przewodów. W miejscu kolizji 
projektowanych kanałów z elementami konstrukcyjnymi należy wykonać wymian lub w przypadku 
nieznacznej kolizji wykonać przejście obok z zastosowaniem odcinka z przewodu elastycznego. 
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Przy prowadzeniu przewodów dopuszcza się odchylenie przewodu od pionu nie większe niż 30º, na 
odcinku nie dłuższym niż 2 m (PN-89/B-10425). Nie zaleca się prowadzenia przewodu odchylonego od 
pionu w przypadku kominów pracujących w warunkach wilgotnych (przewód spalinowy). 
Ze względu na przeprowadzanie prac budowlanych w istniejącym obiekcie i pozostającym w 
użytkowaniu niektóre rozwiązania technologiczne mogą ulec zmianie w stosunku do projektowanego 
zakresu. Wszelkie odstępstwa należy uzgodnić z kominiarzem i wpisać do protokołu odbioru robót. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy ich wykonywaniu (odpowiednie zabezpieczenie 
istniejących okładzin podłogowych, zabezpieczenie wyposażenia mieszkań) Wykonawca robót 
odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na  skutek 
prowadzonych przez niego prac przy realizacji inwestycji. 
Roboty budowlane oraz montaż kominów systemowych należy prowadzić zgodnie instrukcją montażu 
producenta oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP, zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych” tom I, z zaleceniami producentów materiałów budowlanych 
oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
Prace wykonać zgodnie z normami - PN-89/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Przewody lub obudowa przewodów 
spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania PN dotyczącej badań ogniowych małych 
kominów (PN-93/B-02870 idt. ISO 4736:1979). Przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania 
określone w PN-83/B-03430/Az3:2000. 
Należy uwzględnić wszystkie postulaty kominiarskie zgodnie z załączoną opinią. Po zakończeniu robót 
należy bezwzględnie zlecić wykonanie kontroli przewodów kominowych uprawnionemu mistrzowi 
kominiarskiemu – protokół z kontroli przekazać administratorowi obiektu.  
 
SST 2.2. MATERIAŁY. 
 
SST 2.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 2.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Do wykonania robót budowlanych przedstawionych w pkt. 2.1.3. należy zastosować następujące 
materiały: 
– pustaki wentylacyjne blaszane z tytancynku gr. 0,70mm 
– cegła pełna klasy min. 25  
– zaprawa budowlana o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa, markę zaprawy należy dobierać w 
zależności od wymaganej nośności trzonów kominowych, Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 
mm.  
– kratki wentylacyjne 14x21cm z żaluzją, białe. 
- kratki kominowe, stalowe z żaluzją, grafitowe 
 
SST 2.3. SPRZĘT. 
 
SST 2.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
Wykonawca powinien dysponować narzędziami bezpośredniego użytku i sprzętem pomocniczym 
używanym przy robotach murowych. 
 
SST 2.4. TRANSPORT. 
 
SST 2.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 2.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Załadunek, wyładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. 
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Zaprawa monta żowa - zaprawę należy przechowywać przez okres ważności wskazany na opakowaniu, 
składować  na paletach w oryginalnych i szczelnych opakowaniach oraz w suchych warunkach. 
 
SST 2.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z „Warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690), zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepisów BHP  i p.poż. 
 
Projektowane przewody kominowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych -  Tom I Budownictwo ogólne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe, 
wentylacyjne i spalinowe. Kominy”. 
Wyprowadzenie przewodów ponad dach wykonać zgodnie z PN-89/B-10425 – „Przewody dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”. 
Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w 
Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów (PN-93/B-02870 idt. ISO 4736:1979). 
 
W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy 
wentylacyjnych pustaki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko 
dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą cem-wap. 
 
PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE np. SCHIEDEL QUADRO: 
 
PRZEWODY WENTYLACYJNE  
 
Zaprojektowano wentylację z rur stalowych o stałym przekroju kanału DN160 i grubości ścianek 0,70mm 
prowadzone w obudowie z GKF. Przed wykonaniem przejść przez stropy dla projektowanych 
przewodów, należy wykonać odkrywki przy podłodze celem ustalenia miejsc lokalizacji belek stropowych 
i ustalenia trasy przewodów.  Przejścia należy wykonywać w sposób nie naruszający struktury po drugiej 
stronie ściany.  
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami 
budowlanymi.  
Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego 
przewodu. Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym 
niepalnym materiałem izolacyjnym. Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych 
elementów budowlanych. 
Wykonanie poziomych odcinków wentylacji rurami spiro Ø160 z obudową płytami kartonowo-gipsowymi 
na profilach stalowych. Wloty do kominów wentylacyjnych w mieszkaniach nie powinny być 
umieszczane wyżej niż 15 cm od sufitu – poprzez kratkę wentylacyjną  
Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. 
Przewody wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje mocowane na uchwytach opaskowych do 
istniejących kominów murowanych. Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do 
+ 300C. 
Elementy przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi.  
 
SST 2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości przewodów kominowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami normy PN-89/B-10425 – 
„Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne  murowane  z cegły. Wymagania techniczne i badania 
przy odbiorze” oraz zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe. 
Kominy”. 
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SST 2.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 2.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Obmiar przewodów kominowych: 
– Objętość murów kominów oblicza się w metrach sześciennych, wg zaprojektowanych wymiarów 
komina. Od objętości muru komina nie potrąca się objętości przewodów dot. przemurowania czap 
kominów dymowych 
– Przewody wykonane z rur tytancynk - metr bieżący pojedynczego przewodu. 
– Sprawdzenie i udrożnienie istniejących przewodów kominowych - metry bieżące. 
– Rozbiórkę betonowych czapek kominowych oraz ich wykonanie dla danej grubości – m²  
– Rozbiórki ścian murowanych – m³ 
– Wykucie przejść dla przewodów wentylacyjnych - m²  
 
SST 2.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór przewodów kominowych obejmuje: 
– odbiór materiałów budowlanych do wykonania przewodów 
– odbiór wykonanych przewodów w stanie surowym – przed robotami  wykończeniowymi i podłączeniem 
urządzeń 
– odbiór przewodów po podłączeniu urządzeń. 
 
Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów obejmuje sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej, norm lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Odbiór przewodów kominowych w stanie surowym obejmuje sprawdzenie prawidłowości użytych 
materiałów, zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, drożności i szczelności przewodów 
oraz prawidłowości przebiegu przewodów. 
Odbiór przewodów po podłączeniu urządzeń obejmuje sprawdzenie otworów wlotowych i rewizyjnych, 
wylotów przewodów, prawidłowości ciągu i szczelności, prawidłowości podłączenia urządzeń oraz 
normatywnego wyprowadzenia przewodów ponad dach. 
 
Odbiór robót (oddzielnie dla przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) powinien odbywać 
się przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i kończyć się protokołem (wg wzoru 
ustanowionego przez Rejonowy Zakład Kominiarski). 
Protokół należy sporządzić w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Inspektor nadzoru, 
Kierownik robót oraz Mistrz kominiarski. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, iż przewody kominowe wykonano niezgodnie z niniejszymi 
warunkami i przepisami, przewody te należy poprawić i zgłosić do ponownego odbioru. 
 
Wymagania  i badania  dotycz ące  trzonów z przewodami 
1. Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub pustaków od pionu na 
wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego  budynku ± 
10mm.  
4. Odchylenie  poprzecznego  przekroju  przewodu kominowego, podanego w dokumentach, nie 
powinno być większe jak +10 i —5 mm.  
5. Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe,  dokonywane w 
czasie montażu trzonów oraz odbiór końcowy po ich wykonaniu.  
6. Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować:  
— odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami,  
— komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego  
 
Odbiór ko ńcowy: 
1, Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po podłączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych, gazowych i dymowych i obejmować kontrole materiałów, odbiór po  wykonaniu stanu 
surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku. 
2. Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować sprawdzenie   
zgodności   dostarczonych  materiałów  z wymaganiami: 
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— dokumentacji technicznej,  
— norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
— zaświadczeń o jakości wyrobu.  
3. Komisyjny odbiór przewodów po wykonaniu stanu surowego powinien obejmować sprawdzenie: 
— prawidłowości użytych materiałów,  
— zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną,  
— drożności i szczelności przewodów,  
— prawidłowości przebiegu przewodów,  
— grubości przegród w przewodach,  
— wypełnienia izolacji wokół przewodów,  
— szczelności przewodów. 
4. Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych, gazowych   i   
węglowych   powinien obejmować sprawdzenie: 
— otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystnych,  
— wylotów przewodów,  
— prawidłowości ciągu i szczelności,  
— prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych, gazowych i dymowych,  
— innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne 
 
Ocena odbieranych przewodów 
1. Z każdego   odbioru   przewodów  powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla  każdej grupy 
przewodów, tj. osobny protokół dla przewodów dymowych, drugi dla przewodów  spalinowych i trzeci dla 
przewodów wentylacyjnych. Każdy z tych protokołów powinien być sporządzony w 3 jednobrzmiących  
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje  inspektor  nadzoru inwestorskiego, drugi — kierownik robót 
celem włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze budynku, oraz trzeci — 
mistrz kominiarski.  
2. Protokoły powinny być sporządzane według wzoru ustanowionego przez rejonowy zakład kominiarski.  
3. W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi 
warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody  te powinny   być   poprawione i zgłoszone ponownie 
do odbioru. 
 
SST 2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 2.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
– koszty organizacji i przygotowania placu budowy 
– koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 
– koszty materiałów budowlanych 
– koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
– koszty transportu materiałów budowlanych 
– koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych 
– koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
 
SST 2.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena wykonania jednostki obmiarowej  obejmuje  jednostki uwidocznione w kosztorysie zgodnie z 
zasadami obmiarowania użytych katalogów. 
 
SST 2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r - w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 
Rozdz. 22 -Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe. Kominy. 
– PN-89/B-10425 - „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze”.                                
– PN-83/B-03430 - „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej.  Wymagania” wraz ze zmianą Az3:2000. 
– PN-B-12007:1997 - „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych” 
– PN-90/B-14501 -  „Zaprawy budowlane” 
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SST 3 - ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH - PŁYTY OGNIOCHRONNE 
 
CPV:  45421141-4 Instalowanie przegród 

 
SST 3.1. WSTĘP. 
 
SST 3.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem płyt ogniochronnych w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 96 W BABO ROWIE. 
 
SST 3.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 3.1.1. 
 
SST 3.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z montażem płyt ogniochronnych. 
 
W zakres robót wchodzą: 
 
- Montaż płyt ogniochronnych - przyjęto okładzinę z dwóch warstw płyt kartonowo-gipsowych np. Knauf 
F/FH2 (GKF/GKFI) 12,5mm w systemie KNAUF  na istniejącym deskowaniu w celu uzyskania okładziny 
przewodów o klasie odporności ogniowej REI 30. 
 
SST 3.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
SST 3.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
SST 3.2. MATERIAŁY. 
 
SST 3.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 3.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Płyty ogniochronne np. KNAUF F/GKF- gr. 12,5mm- płyty o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu 
gipsowym, zawierające włókno szklane, które zwiększa odporność ogniową płyt. 
 
Płyty ogniochronne impregnowane np. KNAUF FH2/GKFI- gr. 12,5mm- stosuje się je w 
pomieszczeniach wilgotnych 
 
Stalowe ł ączniki mocuj ące: zszywki; wkręty; gwoździe  
 
SST 3.3. SPRZĘT. 
 
SST 3.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
SST 3.4. TRANSPORT. 
 
SST 3.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 3.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i 
transportowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Do opakowań powinna być dołączona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- nr Aprobaty Technicznej lub normy, 
- nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 
 
SST 3.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Warunki wykonania zabezpiecze ń ogniochronnych o klasie REI 30 za pomoc ą płyt 
ogniochronnych w systemie wg ścisłych wytycznych producenta.  
  
 
SST 3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyżej wymaganiami.  
 
SST 3.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 3.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 1m2 płyt ogniochronnych.  
 
SST 3.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
SST 3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 3.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 3.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 płyt ogniochronnych obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- montaż płyt ogniochronnych zgodnie z zaleceniami producenta 
 
SST 3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-EN 1363-1:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1365-2:2002 Badanie odporności ogniowej elementów nośnych. Część 2: Stropy 
i dach 
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PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja 
AT-15-3176/2003 Płyty ogniochronne PROMATECT®-H, PROMATECT®-L,PROMATECT®-L 500 i 
PROMATECT®-LS, PROMATECT®-100/PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-200 
ETA-06/0206 European Technical Approval: PROMATECT®-H 
ETA-06/0215 European Technical Approval: PROMAXON® Typ A 
NP-1140/A/07/GW. Ocena odporności ogniowej stropów drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie 
płytami PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A. Zakład Badań Ogniowych ITB. Warszawa 2008 r. 
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SST 4  ROBOTY MURARSKIE – KOMINY Z CEGŁY  KLINKIERO WEJ 
 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
SST 4.1. WSTĘP. 
 
SST 4.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem robót murarskich z cegły klinkierowej w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 4.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 4.1.1. 
 
SST 4.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
murarskich z cegły klinkierowej. 
 
Zakres robót: 
- przemurowanie kominów z cegły klinkierowej kl. 25 ponad płaszczyzną dachu wraz ze spoinowaniem 
wg dokumentacji projektowej – czapy kominowe 
 
SST 4.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
SST 4.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w 
Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów (PN-93/B-02870 idt. ISO 4736:1979). 
 
SST 4.2. MATERIAŁY. 
 
SST 4.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 4.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Woda zarobowa   -  PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną 
do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Cegła klinkierowa  pełna klasy min. 25 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy M-5 powinna być zgodne z wymaganymi normami.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M-5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
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1: 0,3: 4 
1: 0,5: 4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. Można zastosować gotową zaprawę dostarczoną prze producenta. 
 
Kominy dymowe- murowane z cegieł. 
Jeśli komin murowany jest z cegieł, te docięte powinny być ustawiane gładką ścianką w stronę wnętrza 
kanału; przegrody między kanałami w kominie ceglanym lub w kominie z pustaków obudowanych 
cegłami powinny mieć szerokość minimum 12 cm; przegrody między kominami, a zewnętrznymi 
ścianami nośnymi muszą mieć grubość minimum 25 cm. Co więcej, zaleca się odsunięcie komina od 
takiej ściany lub oddylatowanie jej materiałem termoizolacyjnym; 
Spoiny między elementami, z których wymurowany jest kanał powinny być pełne i równe, bez zacieków 
z zaprawy. 
Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych. 
Jeśli komin nie jest przewiązany ze ścianą nośną, trzeba go z nią połączyć za pośrednictwem 
nierdzewnych kotew stalowych. 
Pole przekroju kanałów powinno być jednakowe na całej ich długości. 
Absolutnie niedozwolone jest przeprowadzanie kanałów w poziomie. Maksymalny dopuszczalny kąt 
odchylenia od pionu to 30 stopni; 
Wewnętrzne ścianki kanałów muszą być jak najbardziej gładkie, aby nie stawiały oporu 
przepływającemu powietrzu; 
 
 
SST 4.3. SPRZĘT. 
 
SST 4.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: betoniarka, młotki murarskie, kielnia, poziomica, 
pace, łaty, wyciąg budowlany i inny sprzęt niezbędny do realizacji robót. 
 
SST 4.4. TRANSPORT. 
 
SST 4.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 4.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podstawowe środki transportu: 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów  i ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
Warunki składowania - Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. 
 
SST 4.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Kominy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w PN /B – 10020. Roboty murowe z cegły Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
Zabrania się używać : cegły dziurawki , kratówki , szczelinówki , itp. 
Ścian kominowych nie należy obciążać. 
Wszystkie spoiny należy dokładnie wypełnić zaprawą, a wiązania w murze muszą być tak wykonane, 
aby spaliny nie przedostały się do wewnątrz pomieszczeń lub z jednego przewodu do drugiego. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność z warunkami technicznymi. 
W szczególności podczas wykonywania kominów zwrócić uwagę na wykonanie murów o pełnych 
spoinach i ich całkowite uszczelnienie. 
Materiały użyte do wykonywania robót murarskich winny być zgodne z PN: 
-  Cegła klinkierowa wg PN/ 12500 
- Zaprawy PN/B- 14501 wykonywać mechanicznie na placu budowy. 
 
Wszystkie istniejące przewody kominowe należy rozebrać do 0,5m poniżej poziomu połaci dachu. 
Następnie przemurować (odtworzyć zachowując obecne wymiary przewodów) cegłą pełną, gładką - 
klasy min. 25 MPa mrozoodporności f1 (250x120x65 mm) – nie tynkować. Spoinowanie wykonać 
zaprawą cementową lub gotową zaprawą do fugowania mrozoodporną. Przewody kominowe 
projektowane na wysokości pomieszczeń nieogrzewanych i ponad dachem izolować styropianem gr. 5 
cm. Ponad dachem przemurować czapę cegłą klinkierową na żelbetowej płycie wspornikowej. Dla 
przewodów wentylacyjnych należy wykonać otwory trzonu wentylacyjnego „boczne”, ok. 30 cm poniżej 
czapki.  
Zakłada się konieczność sprawdzenia drożności wszystkich przewodów i ewentualnego odgruzowania 
przemurowanych przewodów kominowych. 
 
Wymagania ogólne. 
Do wykonywania robót murowych kominów z cegły pełnej można przystąpić po wykonaniu rusztowań i 
zabezpieczeń oraz całkowitym zakończeniu ich rozbiórki.  Przewody kominowe należy wykonywać z 
cegły pełnej (nie drążonej) warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  Cegły 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Mury grubości 
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Naprawa istniej ących przewodów kominowych  musi być przeprowadzona przy użyciu materiałów i 
elementów kominowych, które posiadają aktualne dopuszczenia dostosowania w budownictwie w 
zakresie stosownym do przeprowadzanych czynności. 
Niedopuszczalne jest stosowanie rur PCV, kanalizacyjnych oraz aluminiowych rur spiro jako wkładów 
kominowych. 
Systemów kominowych (nowoczesnych kominów ze stali żaro- i kwasoodpornej oraz ceramicznych) nie 
naprawia się. W przypadku uszkodzenia naprawa polega na wymianie elementu przez serwis fabryczny  
Metoda naprawy przewodów murowanych- przemurowanie przewodu z nowej cegły w odcinkach 
podlegających destrukcji.  
 
Spoiny w murach ceglanych. 
Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
 
SST 4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Materiały ceramiczne   
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na 
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
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oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności 
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 
 

 
 
SST 4.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 4.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową robót jest 
- m3 murowanego przewodu kominowego 
- szt. rusztowania przy kominach 
Ilość robót określa się na podstawie faktycznie wykonanych robót. 
 
SST 4.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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SST 4.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 4.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 4.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie przewodów kominowych ustawienie 
i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 
materiałów. 
 
SST 4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST 5 – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  

 
CPV: 45262310-7 Zbrojenie 
CPV: 45262300-4 Betonowanie 
CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
CPV: 45223500-1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
SST 5.1. WSTĘP. 
 
SST 5.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 5.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 5.1.1. 
 
SST 5.1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem nakryw pod czapy przewodów 
kominowych. 
 
W zakres robót wchodzą: 
- czapy kominowe 
 
SST 5.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły  - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 wykonany 
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopie ń wodoszczelno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie 
głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-
88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również sposób określania wodoszczelności 
badanego betonu. 
Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu  - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na próbkach 
walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. 
Pręty stalowe wiotkie  - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niespr ężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
SST 5.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Czapa kominowa. 
Czapka ze zbrojonego betonu z okapnikiem, oddylatowana i odizolowana warstwą papy, Czapa musi 
być zlicowana z obrysem komina, zostanie obrobiona warstwą docieplenia ze styropianu. Otwory 
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wylotowe wentylacji znajdują się w bocznej ściance komina, około 30 cm poniżej czapki.  
 
SST 5.2. MATERIAŁY. 
 
SST 5.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 5.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
SST 5.2.2.1. Stal zbrojeniowa . 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Drut monta żowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
SST 5.2.2.2. Beton.  
 
Dostawa betonu. 
Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6÷8 powinna być wiadomego pochodzenia i 
mieć stałą charakterystykę w czasie.  
Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi normami. 
Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalną należy 
uważać zawartość cementu ≥280 kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c może wymagać dużo 
wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczać 0,50. Klasa 
konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4. 
Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. Charakterystyki 
powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być pochodzenia naturalnego lub 
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się składać z materiałów krzemowych , 
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posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub 
innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, 
wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej 
granulometrycznej żadna frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do 
wykonania mieszanki składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas 
granulometrycznych. Zgodnie z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny 
kruszyw do mieszanki betonowej.  
Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do betonu uzgodnić z 
projektantami.  
Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty.   
 
SST 5.3. SPRZĘT. 
 
SST 5.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
SST 5.4. TRANSPORT. 
 
SST 5.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 5.4.2. Transport sprz ętu i materiałów. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
SST 5.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
pismem do dziennika budowy. 
 
SST 5.5.2. Wykonanie deskowania.  
 
Stosować systemowe deskowania, odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw 
sztucznych. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 
SST 5.5.3.  Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-10042, a 
klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Czyszczenie pr ętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Prostowanie pr ętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
Cięcie pr ętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia pr ętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
SST 5.5.4.  Monta ż zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 
warunków: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
SST 5.5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
 
Dozowanie składników. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Beton wylewać warstwami, zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 8000 ÷ 10000 
uderzeń na minutę.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzną.  
Zgodnie z warunkami  wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań 
przechowywać w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.  
 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Na łączonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy czepne 
oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.  
 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Dojrzewanie betonu.  
Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny być 
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich metod. 
Polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed parowaniem. W 
szczególności stosować powłoki gdy wilgoć powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych.  
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. Powinna 
być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej +50. 
W porze letnie temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze 
podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą 
pielęgnację wylewek betonowych.  
Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, 
powinien określić prawidłową procedurę pobierania, identyfikacji  i badania próbek. Wykonawca 
powinien pobierać próbki na wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być 
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu. 
 
Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli. 
 
Dopuszczalne warto ści odchyle ń powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tab eli : 
 Odchylenia Dopuszczalne odchyłki  [mm] 
1. Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 
 

a. Na 1 m wysokości 5 
b. Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
c. W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
15 

d.   W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 
lub przesławnym 

1/500 wysokości budowli, lecz 
nie więcej niż 100mm 

   
2. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a. Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b. na całą płaszczyznę 15 
   
3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 

o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
 

a. Powierzchni bocznych i spodnich ±4 
b. Powierzchni górnych ±8 
c. Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ±20 
d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
e. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 
  
SST 5.5.6. Usuwanie deskowa ń i rusztowa ń. 
 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 
badań. 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po 
usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych fragmentów 
konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących 
zasad: 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem 
jest niedopuszczalne, 
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e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni 
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 
MPa w ścianach, 
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa 
w stropach i 10 MPa w ścianach, 
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
SST 5.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
  
Badania w czasie wykonywania robót. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. 
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
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Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
SST 5.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 5.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 
Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
SST 5.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom:  
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, 
pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i 
deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające 
rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z 
wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań 
5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem konstrukcji. 
Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w taki sposób , że utrudnią 
one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych elementów konstrukcji lub ich 
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ewentualne wzmocnienie.  Wykonanie pomiarów zrealizowanej konstrukcji jest częścią dokumentacji 
powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą obejmować odbiory: 
1. materiałów, 
2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokładności 
wykonania zbrojenia, 
3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 
pielęgnacji, 
prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów , pomiarów 
deskowań , ułożenia zbrojenia,  ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu , pomiarów dokładności 
wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe powinny być prowadzone po odebraniu 
elementów konstrukcyjnych. 
 
SST 5.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 5.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 5.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i żelbetowych 
obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- dzierżawę stemplowań, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- wykonanie płyt fundamentowych pod kominy, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie przebicia w elemencie z betonu, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
SST 5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
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PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
PN-EN-206-1 Beton zwykły. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wydzielającej 
się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
 
Inne przepisy. 
 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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SST 6  - ROBOTY RENOWACYJNE WIĘŹBY DACHOWEJ 
 
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie  drewniane  
CPV 20322000-9 Konstrukcje dachowe  
CPV 20310000-2 Drewniane wyroby stolarskie dla budów  

 
SST 6.1. WSTĘP. 
 
SST 6.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
renowacją więźby dachowej związanych z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 6.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 6.1.1. 
 
SST 6.1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
Renowacji więźby dachowej. 
 
W zakres robót wchodzą: 
- wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu 
- wykonanie łacenia pełnego na konstrukcji dachowej z łat 40*50mm na całej powierzchni dachu, łaty i 
kontrłaty 
- montaż pomostu technicznego 
 
SST 6.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Brakarz  – osoba zajmująca się klasyfikacją jakościową i wymiarową surowca drzewnego. 
Podział drewna budowlanego: 
Drewno budowlane najogólniej można podzielić na dwie podstawowe grupy: drewno okrągłe i tarcicę 
(iglasta i liściasta). Oprócz tych materiałów wyodrębnić należy jeszcze grupę obejmującą wyroby z 
drewna i z materiałów drewnopochodnych. 
Drewno okr ągłe-  Z części pnia, po odcięciu wierzchołka, usunięciu kory oraz odcięciu gałęzi i sęków 
równo z obwodem drzewa, otrzymuje sie drewno okrągłe. W zależności od średnicy i długości drewno 
okrągłe dzieli sie na następujące sortymenty: grubiznę, dłużyce, kłody, wyrzynki, żerdzie, szczapy i 
wałki. Drewno okrągłe ma zastosowanie do wyrobu takich elementów jak: pale słupy, podpory i 
belki mostowe, słupy do rusztowań, stemple oraz stanowi surowiec tartaczny. 
Średnice drewna okrągłego nie może być mniejsza niż 7 cm. Długość dłużyc z drzew iglastych 
wynosi minimum 9 m, z drzew liściastych zaś minimum 6 m. Długość kłód z drzew iglastych wynosi 2,5 
÷ 8,9 m, a z drzew liściastych 2,5 ÷ 5,9 m. Długość wyrzynków nie przekracza 2,5 m. żerdzie mają 
długość do 6 m, a średnice 7 ÷ 14 cm. 
W przypadku elementów z drewna okrągłego lepiej wykorzystuje sie przekrój oraz zachowuje sie 
części tkanki łyka chroniącej biel przed wpływami atmosferycznymi i zakażeniami. Wada drewna 
okrągłego stosowanego do budowy konstrukcji może być trudniejsze wykonywanie połączeń lub jego 
zbieżystość. W belkach złożonych można wyrównać różnicę w grubości elementów i uzyskać jednakowa 
wysokość przekroju przez naprzemianległy układ dłużyc. Wymagania w zakresie wymiarów i jakości 
drewna okrągłego są podane w BN-75/9220-01. 
Drewno okrągłe przeciera sie w tartakach na elementy o równych wymiarach. Zależnie od kształtów i 
wymiarów przekroju poprzecznego uzyskuje sie poszczególne rodzaje sortymentów tarcicy, np. deski, 
bale. 
Tarcica-   Materiał przetarty z drewna okrągłego nazywa sie tarcica. Przecieranie drewna odbywa sie w 
tartakach. Drewno zwykłe miękkie lub mniej wartościowe przeciera sie na trakach pionowych 
jedno- lub wielopiłowych. Cenniejsze rodzaje drewna twardego przeciera sie piłami taśmowymi 
blokowymi na trakach poziomych. W zależności od sposobu przetarcia, tarcice dzieli sie na grupy, 
a w grupach na sortymenty. Drewno okrągłe może być przecierane jednokrotnie – na ostro, lub 
dwukrotnie – z pryzmowaniem. Materiał uzyskany z przetarcia na ostro nosi nazwę tarcicy 
nieobrzynanej. Przecieranie dwukrotne polega na uformowaniu pryzmy przez odcięcie materiału 
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bocznego, a następnie na przetarciu pryzmy obróconej o kat 90º . Materiał uzyskany z przetarcia 
dwukrotnego z pryzmowaniem lub z przetarcia na ostro i następnie obrzynania równoległego do osi 
wzdłużnej nosi nazwę tarcicy obrzynanej. Materiał przetarty na ostro i następnie obrzynany 
nierównolegle do osi wzdłużnej nosi nazwę tarcicy zbieżyście obrzynanej. Jeśli na narożach 
przekrojów poprzecznych tarcicy pozostają części obwodu okrąglaka, tzw. obliny lub oflisy, to 
materiał drzewny określa sie jako obliniasty. 
 
SST 6.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
SST 6.2. MATERIAŁY. 
 
SST 6.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
Całość robót naprawczych konstrukcji więźby dachowej wykonywać zgodnie z częścią konstrukcyjną 
dokumentacji projektowej. 
Do elementów konstrukcyjnych zastosować drewno iglaste suche klasy C-24. Prace ciesielskie 
wykonywać pracownikami posiadającymi doświadczenie przy wykonywaniu prac. Nie dopuszcza się 
wbudowania jakichkolwiek elementów drewnianych nie korowanych lub porażonych szkodnikami 
biologicznymi. 
 
Odkształcenia elementów wynikaj ące ze zlegu.  
W przypadku niewielkich szczelin skurczowych oraz braku stabilności węzła nie należy podejmować 
działań naprawczych. 
Wszystkie wiązania, w których zostanie stwierdzone znaczne rozluźnienie lub uszkodzenie połączeń 
podlegać będą naprawie. W przypadku rozluźnienia skurczowego z zachowanym kołkowaniem należy 
węzeł ustabilizować poprzez wstawki klinujące w miejscach rozejścia się elementów. 
Jeżeli któryś z elementów łączonych [czop, gniazdo] jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający 
wykonanie połączenia substancji oryginalnej, należy go wymienić na nowy poprzez wstawienie odcinka 
naprawczego[wszczepu] łączonego do oryginalnego za pomocą tradycyjnych metod ciesielskich.  
Dla ich wzmocnienia, ze względu na stan drewna dopuszcza się zastosowanie dodatkowego skręcenia 
śrubami przelotowymi. Dla połączeń wzdłużnych stosować wiązania na nakładkę prostą, skośną, 
ukośną lub zamek prosty. 
Nie należy jednak podejmować prób scalania kolorystycznego i ujednolicania całości – naprawa ma być 
wykonana profesjonalnie, ale powinna być czytelnym elementem wprowadzanym, co w przyszłości 
pozwoli na ocenę historii kolejnych ingerencji naprawczych oraz da podstawy do oceny skuteczności i 
trwałości wykonanych prac.   
 
Odkształcenia elementów wynikaj ące z osłabienia no śności elementów. 
W celach estetycznych związanych z poszyciem należy wykonać wyrównania od górnej części krokwi 
poprzez nabicie dodatkowych nakładek w formie kontrłat, lub w przypadku nie demontowania łat 
poprzez klinowe podbicie kontrłat na skrzyżowaniach z łatami. Efektem całości działań ma być 
ujednolicenie połaci, likwidacja lokalnych przełamań i sfalowań dachówki. 
 
W przypadku elementu silnie skorodowanego należy przeprowadzić pomiar i wykonać dokumentację 
fotograficzną części zaatakowanej, opisać ją w notatkach wykonawczych z określeniem zakresu do 
wymiany. Po usunięciu części skażonej w jej miejsce należy zabudować na łączeniach ciesielskich 
element naprawczy. 
 
SST 6.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Materiałami do wykonania robót są: 
- tarcica iglasta sucha klasy C-24 do wykonania wymiany bądź uzupełnień istniejącej konstrukcji 
drewnianej dachu (wymiary i rodzaj zgodnie z dokumentacją techniczną), 
- preparat zabezpieczające do drewna np. FOBOS M-4 ( patrz SST 7) 
- łączniki mechaniczne (gwoździe, śruby, wkręty, blachy perforowane) 
- blacha tytanowo-cynkowa 
- inne materiały pomocnicze 
 
WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji projektowej i trwale 
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oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być 
klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie 
wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 
518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - 
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta 
sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 
przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu 
objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  
 
WYMAGANIA DLA Ł ĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu 
płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny 
być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 
oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-
-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
SST 6.3. SPRZĘT. 
 
SST 6.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót drewnianych konstrukcji dachu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy, 
- rusztowania systemowe, 
- piły, 
- młotki ciesielski, 
- gwoździe, śruby, wkręty, 
- wiertarki / wkrętarki, 
- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót konstrukcji drewnianych. 
 
SST 6.4. TRANSPORT. 
 
SST 6.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 6.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
Składowanie drewna 
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Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od 
podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 
20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być 
składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w 
projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym 
rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, 
wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna 
przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od 
siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób niepowodujący powstania ich deformacji. Elementy 
poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) 
mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 
15°, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wys okości, co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób 
nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. 
 
SST 6.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Wykonywanie elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną 
projektową. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą 
jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych 
- w zależności od zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji stykające się z 
elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. Połączenia 
powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową. Złącza na łączniki mechaniczne 
powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich 
zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad 
przyjętych w PN-B-03150:2000. W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 
rodzaje łączników. 
 
Więźba dachowa 
Szczegółowe wymiary przekrojów elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych więźby 
dachowej.  
Należy wykonać wyrównania górnej części krokwi poprzez nabicie dodatkowych nakładek w formie 
kontrłat (klinów) wys. 3-5cm. Efektem całości działań ma być ujednolicenie połaci, likwidacja lokalnych 
przełamań i sfalowań dachówki. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1mm. Wymiary szablonu i elementu 
należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnić się od 
długości ustalonej na szablonie o więcej niż± 1mm. Elementy więźby dachowej stykające się z murem 
(murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
Elementy drewniane winny być wykonane z drewna iglastego suchego klasy C24. Do łączenia 
elementów więźby dachowej używać systemowych łączników ciesielskich. Połączenia krokwi za pomocą 
połączeń ciesielskich. Konserwacja elementów drewnianych – ogniochronna np. preparatem FOBOS M-
4( patrz SST 7) lub innymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dające klasyfikację dla 
zabezpieczanego elementy jako materiał niezapalny, a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako 
materiał nierozprzestrzeniający ognia NRO.   
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SST 6.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie 
właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w Dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność 
typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w Dokumentacji projektowej. 
 
Badania w czasie wykonywania robót. 
 
Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz 
wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową 
oraz sprawdzenie wilgotności drewna.   
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 
stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie kąta 
pomiędzy przecinającymi się powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą stalowego kątownika 
murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. Elementy konstrukcji z nieprawidłowo 
wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
 
SST 6.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 6.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m2,m, kg, szt. 
 
SST 6.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 
- zgodności z Dokumentacją projektową, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów, 
- prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania powłok malarskich. 
 
Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej 
normie, to wykonane roboty konstrukcji drewnianych należy uznać za zgodne z wymaganiami. W 
przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót konstrukcji drewnianych do ustalonych wymagań 
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
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z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek 
nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
SST 6.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 6.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
SST 6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
  
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych. 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 
Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 
PN-EN 844-3:2002.Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy. 
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych. 
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady. 
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 
ogólny. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
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), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Wydawnictwo Arkady, .  ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
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SST 7 - ROBOTY IMPREGNACYJNE (PRZECIWPOŻAROWE I 
KOROZJI BIOLOGICZNEJ)  
 
CPV 45422000-1 Konstrukcje drewniane 
CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
  
SST 7.1. WSTĘP. 
 
SST 7.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami impregnacyjnymi elementów i konstrukcji z drewna związanych z zadaniem WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁ UBCZYCKIEJ 96 W 
BABOROWIE. 
 
SST 7.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 7.1.1. 
 
SST 7.1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót impregnacyjnych elementów i konstrukcji z drewna.  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie impregnacji elementów i konstrukcji z drewna przed 
korozją biologiczną i zapewnienie im ochrony przeciwpożarowej.  
 
W zakres robót wchodzą: 
- oczyszczenie elementów drewnianych 
- powierzchniowe usunięcie infekcji ( zagrzybienia) drewna, dezynfekcja i zabezpieczenie środkiem 
impregnującym np. Pleśniotox  [wodny – alkoholowy roztwór soli sodowych kumylofenolu i 
merkaptobenotinazolu 
- impregnacja elementów i konstrukcji z drewna preparatem ochronnym służącym do ochrony drewna i 
materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych 
szkodników drewna np. FOBOS M4.   
 
 
SST 7.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Impregnacja drewna- zabezpieczenie materiału drzewnego przed niszczeniem poprzez nasycenie 
materiału środkiem chemicznym w celu nadania mu odpowiednich właściwości  
Impregnat- środek chemiczny służący materiałów w celu nadania im odpowiednich cech i właściwości  
Korozja biologiczna drewna –  oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane 
działaniem organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna można 
podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna. 
Drewno  - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju 
sortymenty 
 
SST 7.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Wszystkie nowe elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego suchego 
zaimpregnowanego metodą „kąpieli” natomiast elementy  więźby już wbudowane metodą 
„powierzchniową” poprzez malowanie i natrysk. Ze szczególną starannością należy wykonać natrysk w 
miejscach trudnodostępnych (styk krokwi i belek stropowych z elementami podsufitki -deskowanie lokali 
mieszkalnych poddasza).  
Impregnacja powierzchniowa - 0,2 kg preparatu na 1m2 drewna (ok. 0,6 dm3 30% roztworu) 
Impregnacja wgłębna - 40 kg preparatu na 1m3 drewna 
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem.  
Prawidłowość przeprowadzonej impregnacji winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy kierownik 
budowy. 



STWiOR – Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Głubczyckiej 96 w Baborowie                                          str. 51 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL. 77 4852179, 500 253 296  skoumal@wp.pl 

 

 

 
Metody impregnacji drewna: 
- Malowanie lub natrysk - pokrycie drewna warstwą impregnatu za pomocą pędzla lub spryskiwacza. 
- Impregnacja zanurzeniowa (kąpiel "zimna" , kąpiel "gorąco-zimna" )- drewno jest zanurzane w 
impregnacie na określony czas. Powoduje to lepszą penetracje struktury drewna przez impregnat. 
- Próżniowo-ciśnieniowa - wykorzystanie zjawiska osmozy. poprzez zmianę warunków ciśnienia w 
otoczeniu drewna impregnat sam wciska się w przestrzenie międzykomórkowe w całej podatnej na 
uszkodzenia objętości drewna.  
 
SST 7.2. MATERIAŁY. 
 
SST 7.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 7.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Środek do zwalczania grzybów ple śniowych np. Ple śniotox - [wodny – alkoholowy roztwór soli 
sodowych kumylofenolu i merkaptobenotinazolu], ze względu na silny zapach stosować przy 
rozebranym poszyciu co jednocześnie pozwoli na zabezpieczenie konstrukcji z każdej strony. 
 
Preparat do impregnacji drewna np. FOBOS M-4 - preparat służący do konserwacji drewna w celu 
zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych i owadów - 
technicznych szkodników drewna. 
Składniki: mieszanina soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, związków boru oraz dodatków 
organicznych. 
Produkt niepalny. 
Środek FOBOS M-4 jest przeznaczony do zabezpieczania elementów budowlanych stosowanych 
wewnątrz obiektów budowlanych − w 1 i 2 klasie użytkowania wg normy PN-EN 335-1:2007, tj. ponad 
ziemią pod przykryciem w warunkach suchych oraz w środowisku gdzie wysoka wilgotność może 
prowadzić do sporadycznego lecz nie stałego nawilżania. 
Impregnacja drewna może odbywać się: 
1) metodami powierzchniowymi, takimi jak: 
 a) smarowanie pędzlem, 
 b) kąpiel bezciśnieniowa w temperaturze 20 ± 1ºC, 
stosując roztwór wodny środka o stężeniu 30%, 
2) metodą ciśnieniowo – próżniową, stosując roztwór wodny środka o stężeniu wg instrukcji firmowej 
Producenta. 
Impregnacja materiałów drewnopochodnych może odbywać się metodą smarowania pędzlem, 
nakładając roztwór wodny środka o stężeniu 30%.  
 
Okres przydatności do stosowania środka FOBOS M-4 powinien być podany na opakowaniu. 
 
Produkt posiada: 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W; 
Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5942/2008; 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008. 
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SST 7.3. SPRZĘT. 
 
SST 7.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. 
Środki ochrony osobistej- rękawice i ubranie ochronne. 
 
SST 7.4. TRANSPORT. 
 
SST 7.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 7.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Preparat do impregnacji drewna powinien być pakowany w szczelnie zamykane opakowania firmowe, 
zabezpieczających go przed wysypaniem/wylaniem i zmianą jego właściwości techniczno - użytkowych. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca, co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres Producenta, 
– nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 
– masę netto lub objętość w opakowaniu, 
– termin przydatności do użycia, 
– warunki stosowania, z uwzględnieniem informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia lub życia, 
określonych w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze 
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
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– wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. Nr 53/2009, poz. 439), 
– oznakowanie zgodne z wymaganiami ustawy o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 r. 
(Dz. U. Nr 175/2002, poz. 1433), 
– warunki przechowywania i transportu, 
– nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5942/2012), 
– nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
– nr jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, 
– znak budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 
 
Przechowywanie 
 
Preparat do impregnacji drewna powinien być przechowywany w suchych, zamkniętych, wentylowanych 
pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. 
 
Transport 
 
Preparat do impregnacji drewna należy transportować w sposób zabezpieczający opakowania przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
SST 7.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki bądź z etykietą. 
Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem. 
Prace wykonywać w rękawicach i ubraniach ochronnych. 
 
PIERWSZA POMOC 
Zalecenie ogólne.  W pierwszej kolejności należy osobę poszkodowaną wyprowadzić ze skażonego 
środowiska na świeże powietrze. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół. 
Zatrucie inhalacyjne.  Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zapewnić ciepło i spokój. W razie potrzeby 
zapewnić pomoc medyczną. 
Zatrucie doustne.  W razie przypadkowego spożycia podać do picia duże ilości wody. W razie potrzeby 
zapewnić pomoc medyczną. 
Skażenie oczu.  Przemyć natychmiast dużą ilością wody przez 15-30 minut. W razie potrzeby zapewnić 
pomoc okulisty. 
Skażenie skóry.  W razie podrażnienia skórę przemyć dużą ilością wody. Gdy podrażnienie skóry nie 
przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
 

PRZYGOTOWANIE DREWNA I ROZTWORU DO IMPREGNACJI  
 
Preparat do impregnacji drewna można zabezpieczyć drewno w stanie czystym, a więc nie pokryte 
uprzednio farbami i lakierami. Drewno pokryte farbami należy oczyścić z warstwy farby ( np. zmywacz 
do farb i lakierów "BEMIXOL" producent "Bem" )  

Preparat do impregnacji drewna FOBOS M-4 należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W 
celu przygotowania 30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 
litra wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 °C) 
mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o 
stężeniu kilku procent – stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu 
nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego 
materiału metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do 
impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie 
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malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem 
hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM 
M-4 może być mało skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna 
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikami ( do 
wyboru brąz i zieleń), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy stosować 
innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno w 
sposób naturalny traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia powierzchni 
drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno 
być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji należy je ponownie 
przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach do stanu 
powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w pełni zabezpieczone i gotowe do użytkowania i 
wbudowania w obiekcie .  

Warunki przygotowania roztworu roboczego do aplikacji i wykonywania impregnacji oraz sezonowania 
zabezpieczonych elementów, a także zasady kontroli wykonanych prac powinny być określone w 
instrukcji opracowanej przez Producenta. Instrukcja ta powinna być udostępniana stosującym środek 
FOBOS M-4. 
Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania 
wyrobu, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 
Zaimpregnowane powierzchnie nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie opadów 
atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem. 
W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta albo przechowywana jest żywność, 
zabezpieczone środkiem FOBOS M-4 powierzchnie powinny być pokryte wyrobami uniemożliwiającymi 
bezpośredni kontakt użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią. 

WYKONANIE IMPREGNACJI  
Najlepsze efekty zabezpieczające uzyskuje się po zastosowaniu metod impregnacji wgłębnej (metoda 
próżniowo-ciśnieniowa, kąpiel gorąco-zimna). Wilgotność drewna przy zastosowaniu tych metod nie 
powinna przekraczać 28%. 

METODY IMPREGNACJI WGŁĘBNEJ 
 
Metoda pró żniowa  polega na załadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i 
zabezpieczeniu za pomocą urządzenia dociskowego przed wypłynięciem na powierzchnię cieczy, 
uruchomieniu pompy próżniowej połączonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnętrza 
komórek drewna. Następnie zbiornik napełnia się cieczą impregnacyjną przy zachowaniu podciśnienia i 
wyrównuje ciśnienie z atmosferycznym. 
Metoda pró żniowo-ci śnieniowa  polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypełnionym 
drewnem podciśnienia i wyssaniu powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a następnie 
wprowadzeniu impregnatu i zwiększeniu ciśnienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i 
szybsza od metody próżniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania urządzenia sprężającego 
powietrze.  

Metoda k ąpieli "zimnej " 

Elementy drewniane zanurza się w 30–procentowym roztworze. Drewno należy obciążyć, aby nie 
wypływało na powierzchnię.  

METODA IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ  
 
W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgłębnej jest niemożliwe można stosować 
impregnację powierzchniową poprzez malowanie lub natrysk. Roztwór FOBOS -u M-4 nanosi się na 
powierzchnię suchego drewna przy użyciu pędzla ławkowca, wałka lub pistoletu. Zabieg należy 
powtarzać kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub 
natryski należy wykonywać po uprzednim wyschnięciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-4.  

NORMY ZUŻYCIA PREPARATU  
Impregnacja powierzchniowa: 
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu) 
Impregnacja wgłębna: 
40 kg preparatu na 1 metr sześcienny drewna. 
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SST 7.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót impregnacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.  
 
SST 7.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 7.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 zaimpregnowanej powierzchni. 
 
SST 7.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z 
instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym 
potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze końcowym 
inspektorowi p-poż.  
 
SST 7.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 7.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 7.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa wykonania impregnacji m2 powierzchni drewna obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie impregnacji elementów i konstrukcji drewnianych 
- dostawa i montaż rusztowań i drabin 
- oczyszczenie stanowiska pracy 
 
SST 7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
 
Producent uzyskał aprobatę techniczną dopuszczającą FOBOS M-4 do stosowania w wydaną przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń. 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-1470/W; 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5942/2008; 
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1476/01/2008. 
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SST 8   ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJA PRZEWODÓW 
WENTYLACYJNYCH  

 
CPV:  45321000-3 - Izolacja cieplna 
CPV 45261410-1 - Izolowanie dachu 
 
SST 8.1. WSTĘP. 
 
SST 8.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych w ramach zadania WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁ UBCZYCKIEJ 96 W 
BABOROWIE. 
 
SST 8.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 8.1.1. 
 
SST 8.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji termicznej dachu. 
 
SST 8.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają dach przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, 
wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku 
na zewnątrz, co gwarantuje, że ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze folie są 
odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową zapewnia dużą wytrzymałość 
i prawie niezniszczalność. 
 
Folie paroizolacyjne  montuje się na poddaszach między płytami kartonowo-gipsowymi a termoizolacją, 
Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się pary wodnej 
powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co przy niższych 
temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez 
co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i narastałoby zawilgocenie.  
 
Wełna mineralna  (wełna kamienna) – materiał izolacyjny w postaci włókien wytwarzanych przez 
rozpylenie stężonym powietrzem roztopionych skał. Surowcami do produkcji wełny mineralnej są bazalt, 
dolomit, żużel i koks (w celu obniżenia temperatury topnienia). Wytwarzanie wełny polega na stopieniu 
w piecu szybowym odpowiednio dobranego zestawu surowców za pomocą ciepła wydzielanego 
podczas spalania koksu i na rozwłóknianiu otrzymywanej lawy o temperaturze ok. 1340°C na dyskach 
urządzenia rozwłókniającego, gdzie pod wpływem siły odśrodkowej i strumienia zimnego powietrza 
tworzą się włókna. W porównaniu do surowców, z których powstaje, cechuje się bardzo małą gęstością 
od 20 do 200 kg·m-3. Ma doskonałą izolacyjność termiczną, akustyczną i ogniową; jest klasyfikowana 
jako materiał niepalny (klasa A1 wg Europejskiej Zharmonizowanej Klasyfikacji Wyrobów Budowlanych). 
Powszechnie stosowana w budownictwie do ocieplania ścian, stropów, dachów. Wykorzystywana jako 
materiał tłumiący dźwięk w sufitach podwieszanych i w warstwowych ściankach działowych. Wełna 
mineralna zalicza się do materiałów ekologicznych i łatwych w utylizacji. 
 
SST 8.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
SST 8.2. MATERIAŁY. 
 
SST 8.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 



STWiOR – Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Głubczyckiej 96 w Baborowie                                          str. 58 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL. 77 4852179, 500 253 296  skoumal@wp.pl 

 

 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 
Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na 
łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym   zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
 
SST 8.2.2. Rodzaje materiałów. 
 
Folia wiatroizolacyjna 
Paroprzepuszczalna membrana dachowa ; ciężar powierzchniowy 115g/m2 ; przepuszczalność pary 
wodnej > 2000g/m2 / 24h ; współczynnik Sd ≤ 0,004m; Maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 
- wzdłuż: 180 N 
- w poprzek: 120 N 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych: 3 miesiące 
Temperatura użytkowa: od -40°C do +80°C 
 Klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2  
 
Wełna mineralna np ROCKWOOL Superrock 
- klasa reakcji na ogień A1 (wyrób niepalny);  
- współczynnik przewodzenia ciepła λλλλ = 0,035 W/(mK),  
- atest higieniczny, certyfikat CE, EC deklaracja zgodności 
- grubość 180 mm   
Wełna układana w stropach, na przejściach przewodów powinna być odpowiednio oznaczona. Na 
opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
· rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
· klasa reakcji na ogień, 
· deklarowany opór cieplny, 
· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
· kod oznaczenia, 
· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
Do izolacji przewodów w obudowach w świetle kondygnacji stosować granulat wełny mineralnej o 
analogicznych parametrach. 
 
Materiały uzupełniaj ące 
- łączniki ( zszywki) do zamocowania izolacji do krokwi, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
 
SST 8.3. SPRZĘT. 
 
SST 8.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
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SST 8.4. TRANSPORT. 
 
SST 8.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 8.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich 
bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
SST 8.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Jednowarstwowa izolacja termiczna  
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między belkami izolując termicznie i 
akustycznie przewody wewnętrzne, wentylacyjne. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Powierzchnia przeznaczona 
do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, 
tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
 
Izolacje z folii wiatroszczelnej 

o Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  
o Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
o Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
o Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
Membranę układa się na dachach bezpośrednio na krokwiach bez szczeliny wentylacyjnej. Pasy 
membran rozwijane z rolki układa się równolegle lub prostopadle do okapu. Mocuje się je do krokwi 
zszywkami. Membranę układa się na krokwiach podczas przybijania ołatowania (kontrłat i łat), które ja 
dodatkowo dociska do krokwi. Podczas układania materiału należy ja lekko napiąć. Membranę można 
układać równolegle lub prostopadle do okapu. Na dachach nowych, krytych materiałami o małych 
wymiarach, np. dachówką lub łupkiem, wygodnie jest układać ją równolegle do okapu. Układanie 
zaczyna się od najniższego pasa. Membrany układa się wzdłuż krokwi także na dachach nowych, 
krytych długimi arkuszami blachy. Podczas układania membran konieczne jest zachowanie właściwego 
zakładu kolejnych pasów. Gdy nachylenie połaci dachowej jest większe niż 20° zakłady musza mie ć 15 
cm szerokości, a gdy nachylenie jest mniejsze niż 20° zakłady nale ży zwiększyć do 20 cm. Kalenice 
powinny być przykryte dwiema warstwami membran. Pasma układa się tak, aby przechodziły przez 
kalenice na przeciwną połać dachową na około 15 cm. Pasma membran powinny także przechodzić na 
sąsiednie połacie przez kosze i grzbiety dachowe. W okapie membranę można wyprowadzić do rynny 
lub pod rynną. Aby dach był szczelny membrana musi być ułożona starannie. Należy skleić taśmą 
uszczelniającą połączenia z obróbka blacharska nad okapem, połączenia z murem, kominem lub oknem 
dachowym oraz zakończenie membran na kalenicy. 
Należy też uszczelnić wszystkie otwory w membranie (przejście anten, masztów itp.) 
 
SST 8.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
 
SST 8.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 8.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
SST 8.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
· dokumentacja techniczna, 
· dziennik budowy, 
· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących.  
 
SST 8.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 8.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
SST 8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 
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PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi 
zmianami. 
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SST 9  ROBOTY DEKARSKIE – DACHÓWKA CERAMICZNA 
 
CPV 45260000-7  Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 
CPV 45261400-8 Pokrywanie 
CPV 45261420-4 Uszczelnianie dachu 
CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
CPV 45261211-6 Kładzenie płytek dachowych 
 
 
SST 9.1. WSTĘP. 
 
SST 9.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachówką ceramiczną w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 9.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 9.1.1. 
 
SST 9.1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
pokrycia dachowego dachówką ceramiczną. 
 
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie podkładu pod dachówkę ( łaty i kontrłaty) 
- wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki gładką układaną w koronkę 
(podwójnie), 
- wykonanie podbitki okapowej 
 
SST 9.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
SST 9.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Dekarz  – rzemieślnik, zajmujący się pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi 
tj.: dachówkami itp. 
 
Dachówka karpiówka  - ceramiczna lub cementowa dachówka płaska na jej dolnej stronie znajduje się 
występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie. Nazwa karpiówka wynika z podobieństwa ułożonego 
pokrycia do łuski karpia. 
Karpiówkę układa się: 
- pojedynczo – tzn. na każdej łacie układany jest tylko jeden rząd dachówek zachodzący na rząd z 
poprzedniej łaty na ok. 1/3 długości dachówki. Takie pokrycie wolno stosować tylko dla podrzędnych 
budynków i na dachach o znacznym pochyleniu. 
- podwójnie: 
w koronk ę – na każdej łacie układa się dwa rzędy dachówek, dachówki w rzędach są przesunięte o 
połowę szerokości dachówki, rzędy z kolejnych łat zachodzą na siebie na 1/4 – 1/3 długości dachówki, 
w łusk ę – na każdej łacie układa się jeden rząd dachówek (tylko łaty przy okapie i kalenicy mają 
zawieszone po dwa rzędy), dachówki zachodzą na rząd niższy na co najmniej 1/2 długości dachówki. 
Układanie dachówek na łuskę wymaga przybicia 2 razy więcej łat niż w koronkę. 
 
Gąsior  − element, odmiana dachówki. Służy do krycia krawędzi dachowych: kalenicy i grzbietów dachu. 
Mocowany jest do łat kalenicowych za pomocą klamer. Na krańcach kalenicy umieszcza się gąsiory 
końcowe. Zamiast gąsiorów końcowych można zastosować gąsior normalny z zaślepką. 
 
Kalenica - najwyższa część dachu utworzona na przecięciu połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica 
główna, w odróżnieniu od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw. kalenice narożne. 
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Kalenice na dachu muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Do zabezpieczania kalenic stosuje 
się taśmy kalenicowe, które mają za zadnie uszczelniać oraz wentylować. Przy pomocy taśm 
zabezpiecza się kalenice poziome oraz skośne. Umieszcza się je pod gąsiorami i mocuje do łaty 
kalenicowej. Zamiast taśm w przypadku kalenic poziomych można zastosować wywietrznik kalenicowy, 
który jest gotowym elementem o długości jednego lub dwóch metrów. Kalenica skośna lub pozioma w 
sposób ciągły współpracuje z okapem.  Powietrze wchodzi przez okap, a uchodzi przez kalenicę. Dzięki 
odpowiednim taśmom wentylacyjno - uszczelniającym kalenicę przepływ powietrza jest prawidłowy.     
 
Łata-  drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32x32 mm do 90x90 mm lub od 
32x50 mm do 75x150 mm) używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia 
pokrycia dachowego. Przy deskowaniu pełnym stosuje się niekiedy kontrłaty, które są ustawiane 
prostopadle do łat. 
 
Kontrłata-  Element drewniany więźby dachowej mocowany wzdłuż krokwi, wraz z łatami tworzy ruszt, 
na którym układa się pokrycie, np. dachówkę ceramiczną. 
Wysokość kontrłaty określana jest najczęściej według zasad wentylacji dachów i pokryć. Łączy się to z 
drugą funkcją kontrłat – tworzeniem szczeliny wentylacyjnej. Ułożenie pokrycia na łatach podpartych 
kontrłatami automatycznie tworzy przestrzeń umożliwiającą przepływ powietrza wentylującego pokrycie. 
Przestrzeń ta jest szczeliną wentylacyjną tylko wtedy, gdy pokrycie jest tak ułożone, że szczelina ma 
sprawnie działające wlot i wylot oraz jest drożna na całej swojej długości. Rozstaw kontrłat wpływa na 
wielkość przekroju łat  oraz powinien uwzględniać warunki klimatyczne panujące na danym terenie.  
 
Ława kominiarska  – mocowane do połaci stromego dachu krótkie wsporniki z ułożoną na nich wąską 
kratką lub deską. Ława prowadzi od wyjścia na dach do kominów i wzdłuż komina tak, aby umożliwić 
pracę kominiarzowi. 
 
SST 9.2. MATERIAŁY. 
 
SST 9.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 9.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
- Łaty o przekroju 40x50 mm maks. co 29 cm dla dachów z pokryciem w „koronkę”  
- Kontrłaty 30x50mm wg rozstawu krokwi 
- Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
- Dachówka ceramiczna karpiówka gładka układana w koronkę (podwójnie), kolor naturalny ceglasty 
(czerwony) (dachówki podstawowe, okapowe, połówkowe, gąsiorowe, krawędziowe (szczytowe), 
wyrównawcze, wentylacyjne) 
- ocynkowane zaczepy, gwoździe, klamry, wkręty lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i 
gąsiorów 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, o 
średnicy 1,0-1,6 mm, 
- taśmy  do  obróbek,  grzebienie  okapu,  siatki  ochronne  okapu,   
- rury przyłączne do kominka wentylacyjnego, 
- taśma uszczelniająca połączeń dachu ze ścianą i kominem, 
- wspornik łat kalenicowych/grzbietowych, 
- gąsiory dachowe podstawowe 
- denko zamknięcia gąsiora, 
- płotki śniegowe ze wspornikami 
- ławy i stopnie kominiarskie 
- obróbki blacharskie ( patrz SST 11) 
- rynny i rury spustowe ( patrz SST 11) 
 
Wszystkie  wyżej  wymienione  materiały  muszą mieć własności  techniczne  określone  przez  
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 
SST 9.3. SPRZĘT. 
 
SST 9.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
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Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego  
wpływu  na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach, 
- rusztowań. 
 
SST 9.4. TRANSPORT. 
 
SST 9.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 9.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. 
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  
jak:  kleszcze,  chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać materiały  
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane  właściwości,  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia  (dokumenty 
towarzyszące  wysyłce  powinny  określać między  innymi  kategorię przesiąkliwości  i  wynik  badania 
mrozoodporności dachówek), 
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
Warunki przechowywania wyrobów do pokry ć dachówk ą.  
Wszystkie  wyroby  do  pokryć dachówką powinny  być przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych)normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki  i  kształtki  dachowe  przechowuje  się na  placach  składowych  wygrodzonych,  
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 
 
SST 9.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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Wykonać pokrycie ceramiczne dachówką Karpiówką gładką w kolorze naturalnym ceglastym 
(czerwony)– stosując dachówki podstawowe, okapowe, połówkowe, gąsiorowe, krawędziowe 
(szczytowe), wyrównawcze, wentylacyjne oraz ocynkowane zaczepy, gwoździe lub wkręty. Dachówki 
układać podwójnie w koronkę.  
Na obrzeżach zadaszenia lukarn stosować dachówkę szczytową, pierwszy rząd dachówki okapowej 
układać na blaszanym obiciu. Gąsior cylindryczny - kolor naturalny ceglasty (czerwony) Stosować 
gwoździe ocynkowane, spinki burzowe, taśmy uszczelniające.  
 
Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia robót na 
wysokościach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z układaniem dachówki muszą 
być zakończone wszelkie roboty związane z ułożeniem folii dachowej oraz łaceniem. 
 
Podkład pod dachówk ę ( łaty i kontrłaty): 

o Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 
kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

o Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
o Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 

ponad powierzchnię pokrycia 
o Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny 
o Zwichrowanie połaci można regulować za pomocą podnoszenia łat na klinach przybitych do 

kontrłat oraz podcinania kontrłaty. Wielkość podcięć trzeba ocenić przed wyborem wysokości 
kontrłat, ponieważ obniżona odległość łaty od warstwy wstępnej (papy, folii lub membrany) musi 
spełniać wymogi wentylacji i nie powinna być mniejsza niż 3 cm w dachach o długości krokwi do 
10 m (a więcej dla dłuższych krokwi). 

o Regulacja ta powinna głównie dotyczyć płaskości całych połaci i liniowości oraz równoległości 
krawędzi dachu, a nie samych krokwi. W celu jej przeprowadzenia trzeba określić odchyłki za 
pomocą odpowiednio rozpiętych sznurów (i trzeba to zrobić przed ułożeniem pokrycia). Z 
powodu niskich cen na usługi dekarskie w ostatnim dziesięcioleciu tego typu regulacje wykonuje 
się bardzo rzadko. A szkoda, bo są bardzo potrzebne, ponieważ nie tylko zwiększają estetykę 
dachu, lecz także wpływają na jego trwałość. 

 
Łaty 

o Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się 
na krokwiach. 

o Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
o Do czół krokwi należy przybić deskę grubości ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów 

rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
o Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
o Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska 

środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  
o Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 

stosowania w budownictwie ( np. FOBOS M4). 
 
Dachówki: 
 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być 
wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia. 
 

o Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 

o Krycie dachówka przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być wykonywane przy 
temperaturze powyżej +5°C. 

o Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

o Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
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o Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

o Zamocowanie dachówek: co trzecia dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązaną 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat. 
Kalenice i grzbiety dachowe powinny być ułożone zachodząc jeden na drugi na ok. 8 cm i być 
przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w 
gąsiorach. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów 
powinien tworzyć linie proste. Odchylenia od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu łatą 
długości 2 m nie powinny być większe niż 1 cm. 

o Równo ść powierzchni pokrycia. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki 
w gatunku II. 

o Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Rozmieszczenie styków 
prostopadłych do okapu. Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), 
styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o 
pół szerokości dachówki. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówka. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej 
długości pasa.  
Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem 
dachówki. 

o Wielko ść zakładów. 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolna tworzą 
dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnia zaś za górne krawędzie dachówek  
poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa 
rzędu pokrywała dolna na długości 32-33 cm), 
- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie 
i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek 
zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

o Zamocowanie dachówek do łat. 
Przy pokryciu dachówka karpiówka (niezależnie od typu pokrycia): 
- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 

o Zabezpieczenie dachówek na okapach. 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, 
a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być 
wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 
W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
 

Uszczelnienie 
Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji projektowej 
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówka ceramiczna bądź zgodnie z PN- 71/B10241. 
 
Ławy kominiarskie  powinny być stabilnie osadzone i spełniać wymagania producenta. 

 
Obróbki blacharskie ( wg SST 11): 

o Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody.  

o obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
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o roboty blacharskie z blachy tytancynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej niż 5°C, 

o blachy nie wolno zarysować i nie wolno dopuścić do kontaktu z materiałami nieobojętnymi 
(kwasami, zasadami).   
 

Wiatroizolacja ( wg SST 8) 
o Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  
o Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
o Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
o Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
 
Monta ż ław, stopni i uchwytów kominiarskich 
Zastosowano ławy kominiarskie przyścienne wraz ze stopniami z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 
gr. 3 mm w wersji nielakierowanej, na wspornikach montowanych do kominów śrubami M8. Stopnie 
kominiarskie jako dojście do ławy kominiarskiej z regulacją kąta nachylenia, montowane co 35-40 cm, 
rozmieszczone naprzemiennie na wspornikach przystosowanych do karpiówki.  
Monta ż wspornika stopnia/ławy kominiarskiej. 
Podstawę wspornika montuje się na łacie pośredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na 
dwóch sąsiednich krokwiach. Rozstaw łaty pośredniej powinien być taki, aby odległość noska dachówki 
dolnego rzędu koronki od elementu dolnego wspornika podstawy wynosiła ok. 1,0 cm. 
Następnie po ułożeniu dolnego rzędu koronki mocujemy kolejną łatę pomocniczą tak, aby można było 
wykonać połączenie, za pomocą śrub dołączonych w komplecie, części dolnej wspornika z głównym 
elementem mocującym. 
Po zamocowaniu wkrętami głównego elementu wspornika zakładamy górny rząd koronki wykonując 
wycięcie w dwóch sąsiednich dachówkach rzędu górnego koronki, pozwalające na przejście wspornika 
przez dachówkę. 
Dokonujemy następnie zamocowania kołyski wspornika do podstawy za pomocą śrub znajdujących się 
w komplecie i dostosowujemy kąt kołyski do kąta nachylenia połaci dachu. Na kołysce możemy teraz 
zamocować stopień lub element ławy kominiarskiej. 
W celu dokonania korekt ewentualnych śladów podnoszenia dachówek w połaci 
można dodatkowo zebrać z grubości dachówki ok. 2 do 3 mm, w miejscu przylegania do nich 
płaskownika części górnej wspornika. 
Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 
 
Monta ż płotków przeciw śniegowych 
Kompletny zestaw na dach pokryty karpiówką w łuskę i koronkę (każdy rząd dachówek wisi na 
pojedynczej łacie). Ocynkowany ogniowo kątownik 20 x 20 x 2 mm (szkielet płotka) oraz ocynkowana 
ogniowo blacha stalowa o grubości 1 mm (szczeble) wraz z uchwytami płotka. 
Przy wysokich i stromych dachach ( na mansardach) stosować 2 rzędy płotków. 
Płotki należy montować na wysokości podparcia krokwi o murłatę. 
Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 cm do maksymalnie 80 cm. 
Wsporniki montować powyżej murłaty lub nad nią . 
Do montażu wsporników stosować śruby do drewna fi8. 
Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika. 
 
Monta ż wspornika płotka przeciw śniegowego na dachówce Karpiówce uło żonej na połaci w 
koronk ę: 
Podstawę wspornika montuje się na łacie pośredniej zamontowanej i zamocowanej przynajmniej na 
dwóch sąsiednich krokwiach. Rozstaw łaty pośredniej powinien być taki, aby odległość noska dachówki 
dolnego rzędu koronki od elementu dolnego wspornika podstawy wynosiła ok. 1,0 cm. 
Następnie po zamocowaniu wspornika do łaty pośredniej układamy dachówki dolnego i górnego rzędu 
koronki. Dokonujemy zamocowania elementu płotka przeciwśniegowego, który zakładany jest i 
mocowany na wsporniku za pomocą zatrzasku znajdującego się w górnej części wspornika 
W celu dokonania korekt ewentualnych śladów podnoszenia dachówek w połaci można dodatkowo 
zebrać z grubości dachówki ok. 2 do 3 mm, w miejscu przylegania do nich płaskownika części górnej 
wspornika. 
 
SST 9.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Przed przyst ąpieniem do robót pokrycia dachowego 
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o Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe, a ich jakość 
potwierdzona jest przez producenta. 

o Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
o Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
o Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe oraz czy posiadają 

zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 
 
Kontrola w trakcie robót 
 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania 
robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za 
pomocą 3 m łaty, ułożenie folii.  
 
Kontrola w czasie odbioru robót  
 
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 
 

o Zgodności z dokumentacją projektową 
o Jakości zastosowanych materiałów 
o Jakości wyglądu powierzchni dachówki 
o Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 

kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy 
kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

o Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki  i gąsiorów 
o Sprawdzenie zamocowania dachówek, 
o Sprawdzenie montażu obróbek blacharskich, 
o Kontrola szczelności pokrycia dachowego. 
o Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

 
Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

o Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

o Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

o Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
SST 9.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 9.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz 
zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2. 
 
SST 9.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość 
prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 
Odbiór podkładu.  

 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. 
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie 
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odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat 
sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi 
przeprowadza się za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych, przez próbę oderwania łaty. 
Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem 
murarskim i poziomicą  lub  za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 
0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik 
badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez 
szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  

 
Odbiór robót blacharskich 

 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z 
dokumentacją,  w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  

 
Odbiór pokrycia z dachówki 

 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

o Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z 
podziałką milimetrową 

o Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
o Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 

przeprowadzać wzrokowo.  
 

 Odbiór ostateczny – ko ńcowy 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 
o Szczegółowe specyfikacje techniczne 
o Dziennik budowy 
o Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
o Protokoły odbioru podłoży 
o Protokoły odbioru częściowego 
o Instrukcje producentów materiałów 
o Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać 
kontroli i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 
o Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
o Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
o Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem 
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór 
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 
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Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanym pokryciu dachowym 
 
SST 9.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 9.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby: 

 
o Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

wynikających z projektu. 
o Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie 

ofertowym. 
 
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym. 
 
SST 9.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 

o Przygotowania stanowiska roboczego 
o Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, pomostów, oświetlenia 

tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

o Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
o Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 
o Wartość pracy sprzętu z narzutami 
o Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 
o Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

 
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie 
między zamawiającym a wykonawcą. 
 
SST 9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
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SST 10 - OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE   (z 
blachy tytan-cynk) 
 
CPV 45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 
  
SST 10.1. WSTĘP 

SST 10.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót blacharskich, które zostaną zrealizowane w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 10.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 10.1. Przedmiot SST. 
 
SST 10.1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

- montaż rynien i rur spustowych 
- wykonanie obróbek blacharskich 

 
SST 10.1.4. Określenia podstawowe SST. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
SST 10.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Po wykonaniu wszystkich prac konserwatorsko-naprawczych przy więźbie, pasowania i równania 
ołacenia można przystąpić do prac związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, do których należy 
zastosować blachę tytan-cynk gr. 0,70mm. Ze szczególną starannością należy podejść do miejsc 
narażonych na zaleganie śniegu oraz zbierających wodę np. koszy.  
Wszystkie obróbki blacharskie (lukarn, koszowych, okapowych, kominów u podstawy) wykonać z blachy 
tytanowo – cynkowej. Przed przystąpieniem do w/w prac powinny zostać zakończone prace związane z 
wymianą okien i naprawą gzymsów koronujących, oraz prace związane z naprawą i przemurowaniem 
kominów – opis postępowania w części opracowania dotyczącej elewacji.  
 
Wymagania przy obróbkach blacharskich. 
- Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy. 
- Sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu z warunkami w SST i polską normą. 
- Obróbki blacharskie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej -15oC, na nie 
oblodzonych powierzchniach. 
- Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki 
- Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem. 
- Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm. 
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby 
zapobiec rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu 
- w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki 
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym. 
- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i 
niedrożności rur spustowych 
- Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są 
wody opadowe. 
- Rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających długości jednego 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
- Mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm. 
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
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- Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z 
polutowaniem. 
 
SST 10.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Blacha tytanowo-cynkowa płaska  powinna odpowiadać normom PN-73/H-92122.  
Grubość blachy 0,7 mm. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
 
Pozostałe materiały: 
 
- złączki rynnowe o średnicy 180mm, 
- siatka ochronna rynny, 
- uchwyty rynnowe o średnicy 180mm, 
- narożniki wewnętrzne i zewnętrzne rynien o średnicy 180mm, 
- pas nadrynnowy i podrynnowy, 
- rynnowy lej spustowy dla rynny o średnicy 180mm, 
- denko rynnowe do rynny o średnicy 180mm, 
- kolanka rur spustowych o średnicy 150mm, 
- obejmy rur spustowych o średnicy 150mm. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
SST 10.3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
Ze względu na zły stan techniczny należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na nowe z blachy 
tytanowo-cynkowej gr.0,7mm. Rynny odprowadzające Ø180 mm i rury spustowe Ø180 mm. Rynny 
zmontować poprzez kosze zlewowe (zabezpieczyć siatką) zapewniając odpływ wody do rur spustowych 
o jak najłagodniejszym spadku - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.  
 
SST 10.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Blachy do obróbek dachowych i ściennych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania sie podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i 
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane 
związane z odpowiednimi normami i świadectwami. Sposób składowania podany przez producenta 
powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm. 
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Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych. Pozostałe wyposażenie powinno być przechowywane w pudełkach 
lub innych pojemnikach zamkniętych, uniemożliwiających ich dekompletację. Pozostałe wyposażenie 
powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
SST 10.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody.    
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
 
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
SST 10.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
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- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
SST 10.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest:  
- mb rynien i rur spustowych 
- m2 obróbek blacharskich 
 
SST 10.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór obróbek blacharskich.  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy łączeniach, 
- sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach o 
dopuszczalnej odchyłce do 1mm, 
- sprawdzenie szczelności obróbek 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 
Odbiór ko ńcowy  obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu należy przeprowadzić po 
zakończeniu prac pokrywczych, po opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym podlega 
sprawdzeniu stan wykonania, zgodność z dokumentacja zamówienia i SST oraz 
wymaganiami inspektora nadzoru. Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny 
będzie skutkowało przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa nie jest możliwa to 
rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnych przypadkach kiedy odchylenia od 
wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia obniżeniu ceny. 
 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo9liwosci ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
SST 10.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci sie za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych z kształtkami i zbiornikami oraz zalutowanie 
połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
SST 10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
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układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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 SST 11 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa 
CPV 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 
 
SST 11.1. WSTĘP. 
 
SST 11.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacją elektryczną w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 11.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 13.1.1. 
 
SST 11.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z : 
 
- remontem instalacji odgromowej:  
*    demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
*    montaż przewodów do połaci dachu 
*    układanie przewodów  natynkowo  na  uchwytach 
*    montaż zacisków 
*    wykonanie uziemienia w ziemi 
*    badania instalacji 
 
SST 11.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
- zwody poziome - ułożone na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego na szczycie 
masztu, komina, wieży; 
Zwody poziome układa się na dachu w postaci pręta stalowego 8 mm. Pręt osadzony jest na kotwach 
mocowanych w dachu. Przy układaniu zwodów poziomych na dachu kierujemy się następującymi 
zasadami: a) na dachu o szerokości mniejszej od 10 m układamy jeden zwód wzdłuż kalenicy, b) na 
dachu o szerokości większej od 10 m należy ułożyć zwody wzdłuż kalenicy oraz wzdłuż okapów. 
Odległości poziome pomiędzy zwodami na dachu nie mogą być większe od 15 m. Wszystkie metalowe 
konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami instalacji piorunochronnej. 
Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystające ponad dach np. kominy, wieżyczki, należy 
zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z pręta stalowego i połączone metalicznie z 
instalacją piorunochronną. Na dachach krytych blachą nie układa się zwodów poziomych. W tym 
wypadku blacha dachu wykorzystana jest jako zwód poziomy. 
 
- przewody odprowadzaj ące-ułożone na ścianie obiektu chronionego i łączące zwód znajdujący się na 
dachu z uziomem znajdującym się w ziemi; 
- uziemienie sztuczne lub naturalne - znajdujące się w ziemi; 
-  złącze kontrolne-  znajduje się na każdym przewodzie odprowadzającym na ścianie, na wysokości 
około 1,8 m i służące do pomiaru oporności uziomu.  
- zwody pionowe krótkie  -wykonuje się z prętów lub kształtowników stalowych o długości nie prze-
kraczającej 2 m i o przekroju minimum 100 mm. Zwody pionowe mocuje się na specjalnych masztach 
drewnianych lub stalowych o wysokości masztu tak dobranej, że obiekt chroniony znajduje się w strefie 
chronionej. Strefę chronioną zwodu pionowego określa przestrzeń wokół masztu. Przestrzeń ta ma 
kształt stożka, którego wysokość określona jest wysokością masztu h, a promień podstawy = 1,5 h. 
Rozmieszczenie zwodów zależy od wielkości obiektu chronionego, a liczba ich musi być tak dobrana, 
aby budowa znajdowała się całkowicie w strefie chronionej. 
Przewody odprowadzaj ące - układa się na zewnątrz budowli, na ścianach. Przewody te łączą zwody 
poziome lub pionowe z uziomem znajdującym się w ziemi, W wypadku dachu krytego blachą 
stanowiącą zwód, przewody odprowadzające należy przyłączyć do krawędzi dachu. Liczba przewodów 
odprowadzających zależy od wielkości budynku. Odległość pomiędzy przewodami powinna wynosić 
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około 15 m licząc po obwodzie budynku. W budynkach małych o długości nie przekraczającej 15 m 
wystarczy ułożyć dwa przewody odprowadzające, na dwóch przeciwległych narożnikach budynku. W 
razie stosowania zwodów pionowych od każdego zwodu prowadzi się jeden przewód odprowadzający. 
 
Uziemienie  wykonane jest z przewodów uziemiających i uziomów. Przewód uziemiający ułożony jest od 
złącza kontrolnego zmontowanego na ścianie na wys. około 1,8 m do uziomu zakopanego w ziemi. 
Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i osłonić go do wy-
sokości 1.5 m nad ziemią i do 20 cm pod ziemią za pomocą osłony wykonanej z rury lub kątownika 
stalowego. 
W instalacjach piorunochronnych stosuje się uziomy sztuczne i naturalne. Uziomy sztuczne 
wykonywane są jako poziome, pionowe lub mieszane stanowiące kombinację dwóch wyżej 
wymienionych. 

Uziom pionowy  wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur stalowych o 
średnicy 40 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury znajduje się 0,5 m pod 
powierzchnią ziemi. Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić około 3 m. Górne końce rur łączy się w 
sposób trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej przez spawanie). 

Uziom poziomy otokowy jest najczęściej stosowanym uziomem w instalacjach piorunochronnych. 
Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla budynków niskich lub o przekroju 4X20 
mm dla budynków wysokich. Taśmę zakopujemy w ziemi na głębokości średnio 0,7 m w odległości od 
fundamentów budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności 
uziemienia nie może być większa od 10 omów. Dla najczęściej występujących warunków gruntowych 
oporność tę uzyskuje się już przy zakopaniu w ziemi około 35 m taśmy stalowej. Oczywiście jeżeli 
taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia. 

Uziom poziomy promienisty  składa się z kilku ramion wykonanych z taśmy stalowej o długości 6-h20 
m każde, rozchodzących się w ziemi promieniście od przewodu uziemiającego. Miejsce połączenia 
ramion z przewodem uziemiającym wykonane jest najczęściej przez spawanie. 

Uziom naturalny  stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sieć wodociągowa wykonana z rur 
stalowych połączonych metalicznie. Na uziom mogą być wykorzystane również inne rurociągi, z 
wyjątkiem rurociągów służących do przesyłania gazów lub cieczy palnych. Najbardziej jednak zalecany 
jest uziom otoków, który omówiono wyżej. 
 
 
SST 11.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do  
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.  Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do  dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 
 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także ich składników należy zachować 
wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. 
instrukcjami producentów. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma obowiązek : 

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu sprawdzić 
poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno 
odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i (lub) odpowiednie normy, w szczególności 
powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości 
budowlanych. 

Jeżeli w pobliżu budynków, dla których układamy w ziemi uziomy instalacji piorunochronnej, 
znajdują się kable elektroenergetyczne lub kable telekomunikacyjne, to odległość pomiędzy kablami i 
uziomem powinna wynosić min. 5 m. Jeżeli warunki terenowe nie pozwalają na uzyskanie tej odległości 
i kable znajdują się w odległości niniejszej niż 5 m, to płaszcze kabli niskiego napięcia należy połączyć z 
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uziomami instalacji piorunochronnej bezpośrednio, a płaszcze kabli wysokiego napięcia należy połączyć 
z uziomem instalacji odgromowej za pomocą iskiernika. 
 
SST 11.2. MATERIAŁY. 
 
SST 11.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
SST 11.2.2. Rodzaje materiałów. 
Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
Przewody instalacji odgromowej: 
*   Instalacja  wykonana będzie z przewodów  stalowych ocynkowanych 
*   Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w 
budownictwie oznaczonym znakiem CE. 
 
Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały takie jak przewody, wyłączniki itp. należy dostarczać na budowę wraz  ze  świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru  technicznego.  
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem  kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy.    
 
Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami  producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub  pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników  atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania  wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
SST 11.3. SPRZĘT. 
 
SST 11.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się posiadaniem elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
SST 11.4. TRANSPORT. 
 
SST 11.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 11.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi  środkami transportu,  zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Transport opraw oświetleniowych powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producentów. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Oprawy oświetleniowe należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób  gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. 
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Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości. 
 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
SST 11.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z : 

• projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a 
zawartymi w opracowaniu „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych”, 

• przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
• przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu prac 
• ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 

 
Roboty demonta żowe 
Przed przystąpieniem do  remontu dachu należy dokonać demontażu przewodów zaizolowanych należy 
zdemontować instalacje.  
Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie z 
budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji  oraz remontów. Wskazane jest,  
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  
Monta ż 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża  w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 
Sposób układania przewodów instalacji odgromowej 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie 
mniejszym niż 25cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. 
Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawa-
nia, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się 
stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być 
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowanie, polakierowanie itp. Do wykonania 
instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminowych. Nie wolno też obecnie stosować linek 
stalowych, tylko pręty stalowe.Zaciski umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 
około 180 cm nad ziemią. Zaciski probiercze  służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych 
pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić 
łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania 
pomiarów oporności. 
 
SST 11.3.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
Projektową. 
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna   
podlegać :  
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 
kontrola powinna obejmować zbadanie materiałów co do ich zgodności z cechami i warunkami 
podanymi przez wytwórcę. Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy. Badanie w zakresie 
zgodności z warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów. Badanie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Badanie 
natężenia oświetlenia. Badanie sposobu wykonania połączeń i ułożenia przewodów.  
 
SST 11.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 11.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Obmiar robót obejmuje ilość ułożonych przewodów w m, osprzętu w kpl lub szt. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową, OST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 
OST lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową.  
    
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie Urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. Jednostką obmiaru dla wykonania instalacji jest metr  [m ] , 
natomiast dla pozostałych elementów sztuka [szt.] lub komplet [kpl.]. 
 
SST 11.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu:  
-Odbiory częściowe  
-Odbiory końcowe  
-Odbiory ostateczne 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca winien przedłożyć: 

� aktualną dokumentację powykonawczą 
 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz protokół odbiorczy końcowy. 
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SST 11.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 11.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
SST 11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-53:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.     
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 SST 12 TYNKOWANIE 
 
CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
 
SST 12.1. WSTĘP 
 
SST 12.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych, które zostaną zrealizowane w ramach WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁ UBCZYCKIEJ 96 W 
BABOROWIE. 
 
SST 12.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 16.1. Przedmiot SST. 
 
SST 12.1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 

- Tynkowanie ścian murowanych 

- Tynkowanie sufitów 

- Tynkowanie i wykonanie elementów wystroju architektonicznego: bonia, opaski okienne 

Wykonanie nowych tynków gładzią gipsową - zagruntowanie bezrozpuszczalnikowym środkiem głęboko 
gruntującym, precyzyjne wyrównanie cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepności o 
minimalnej grubości nakładania 2 mm.  

SST 12.1.4. Określenia podstawowe SST. 
 
Tynk -  mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem 
czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników 
wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. 

Tradycyjne tynki wykonuje się jako jednowarstwowe (surowe, tylko z grubsza wyrównane, 
pomieszczenia gospodarcze, piwnice itp.), dwu- lub trójwarstwowe.  

Gładź tynkowa - zewnętrzna warstwa tynku trójwarstwowego.  

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych  
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 
do pokrycia ścian i sufitów. 
 
SST 12.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
SST 12.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
 
Woda. 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podło a stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
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normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

Tynki wewn ętrzne cementowo-wapienne kat. III- Tynk wewnętrzny 3- warstwowy: obrzutka wstępna, 
narzut wierzchni,  gładź tynkowa jednolicie gładka, zatarta, max. łączna grubość  -15 mm 
 
 
Tynki maszynowe.  Produkowane w workach po 30kg i luzem (transport cysternami).  
MP-75 tynk gipsowy standardowy, 
MP-75L tynk gipsowy "lekki", 
MP-75F tynk gips.-wap., struktura "filcowana", 
MP-75 G/F tynk gips.-wap., możliwa struktura "filcowana" lub gładka, 
 
Emulsja do gruntowania i wzmacniania podło ży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki. 
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podło y, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, 
płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem do 
gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy 
akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. 
gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do 
osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 

• Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

• Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 
SST 12.3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki 
tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 

 
SST 12.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem dostawczym, 
we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. Przechowywać w suchym pomieszczeniu na 
drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki 
przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 
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SST 12.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 Warunki przyst ąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Należy także skuć stare tynki. 

Przygotowanie podło ża 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Podło że pod tynki powinno być 
suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji i plam. 

W pierwszej kolejności musi właściwie ocenić podłoże i rozważyć, czy nie jest konieczne jego 
zagruntowanie. Należy pamiętać, aby tynk podczas wiązania na ścianie lub suficie nie był za szybko 
pozbawiany wody w wyniku dużej chłonności podłoża. W innym skrajnym przypadku, gładkie i nie 
chłonne podłoża mogą być przyczyną zjawiska "odparzenia" tynku. Uwzględniając powyższe, podłoża 
dzieli się na chłonne (np. gazobeton), średnio chłonne (np. cegła ceramiczna, silikatowa) i nie chłonne 
lub gładkie (np. beton ). Przy dużej chłonności powierzchni, aby ją zmniejszyć, stosuje się płynny środek 
gruntujący nanosząc go metodami malarskimi (np. pędzlem, wałkiem). Dla powierzchni średnio 
chłonnych nie wymagane jest gruntowanie. W przypadku murów ceramicznych z szerokimi spoinami 
wskazane jest wyrównanie chłonności środkiem gruntującym aby uniknąć zjawiska wciągania tynku na 
siatce spoin. Przed gruntowaniem, aby uniknąć późniejszych niespodzianek, należy przeprowadzić 
dodatkowo wstępne badanie podło a. Wykonuje się tzw. "próbę ścierania". Koniecznym jest 
sprawdzenie, czy powierzchnia jest wolna od kurzu budowlanego i luźnych niezwiązanych elementów. 
Aby związać cząsteczki kurzu należy powierzchnię przed tynkowaniem zwilżyć. Drugą " próbę 
skrobania", wykonuje się, kiedy podłoże przeznaczone do otynkowania uległo wcześniejszemu opaleniu 
ogniem lub było przemarznięte. Wówczas wszystkie luźne części zeskrobuje się szczotką stalową a 
następnie odkurza i gruntuje. Trzecia próba polega na sprawdzeniu wilgotności powierzchni pod 
tynkowanie. Najczęściej dotyczy to powierzchni betonowych. Mokrym pędzlem zwilża się beton 
wykonując jeden maz po przekątnej. Gdy po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu ściemnieje, 
oznacza to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. Jeżeli nie ściemnieje, to znaczy, e albo beton ma 
wilgotność powyżej 2-3% wagowo i jest jeszcze za mokry lub na powierzchni znajduje się w 
nadmiernych ilościach środek adhezyjny np. olej szalunkowy. Można go wykryć stosując lampę 
kwarcową, w świetle której środki te fluoryzują na zielono. Konieczne jest usunięcie takich powłok. Na 
powierzchnie nie chłonne lub gładkie, stosuje się środek gruntująco-uszorstniający. Jest to płynna 
mieszanina żywic z piaskiem kwarcowym. Tworzy po wyschnięciu powłokę przypominającą rzadki 
papier ścierny. Nanosi się na powierzchnie technika malarską. Należy bezwzględnie uważać aby nie 
tynkować w temperaturze poniżej 5oC, dotyczy to powietrza jak i powierzchni do otynkowania. Następnie 
należy zamocować na zaprawie gipsowej, metalowe ochronne listwy narożne. Dotyczy to naroży ścian i 
wszystkich krawędzi otworów drzwiowych i okiennych. Czasami koniecznym jest użycie listew 
tynkarskich pośrednich dla utrzymania równości powierzchni. Stosuje się to z reguły przy tynkowaniu 
dużych i wysokich płaszczyzn np. ściany na klatkach schodowych. 

Nakładanie tynku z agregatu ( maszynowo). 

Po nałożeniu tynku na ścianę lub sufit metodą natrysku agregatem tynkarskim (np. PFT G-4), 
powierzchnię równa się wstępnie łatą typu "h" (dł. 1,5m.). Po upływie 80-100 min., jak tynk lekko 
zmatowieje, doprowadza się powierzchnię do wymaganej równości, wyciągając razem wszystkie 
krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne. Kiedy tynk dalej podeschnie, wyrównywać dalej powierzchnie pacą 
stalową. Po odczekaniu nawilża się tynk tzw. "mgłą wodną" (specjalna końcówka węża) i wygładza się 
pacą gąbczastą ("filcuje").Po kolejnym podeschnięciu, wykonuje się gładzenie ostateczne pacą lub 
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kielnią stalową. Przewody elektryczne należy przykrywać warstwą tynku gipsowego minimum 5 mm. Dla 
uniknięcia ewentualnych zarysowań tynku na przejściach między różnymi podłożami np. beton / 
gazobeton, cegła / beton, cegła / gazobeton, stosuje się pasy wzmacniające o szerokości 40 cm, ze 
specjalnej siatki z włókna szklanego wtapiając ją w warstwę tynku. Bruzdy z przewodami lub rurami dla 
oszczędności materiału można równie zasłonić siatką lub odpowiednimi do tego nierdzewnymi siatkami 
stalowymi. Przy konieczności otynkowania elementów stalowych (muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie) lub drewnianych, stosuje się w tych przypadkach specjalne materiały pomocnicze tzw. 
"nośniki tynku". Są to sztywne siatki z cienkich drutów stalowych ocynkowanych z przeplecionymi 
wkładkami z twardej tektury które w całości separują nałożony na nie tynk od podło a. Szerokość tynku 
"zawieszonego" na siatce nie może być zbyt duża. 

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych[we wnętrznych] 
 
Układanie tynków składa się z następujących faz:  
 
− Wyznaczenia powierzchni tynku.  
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i  
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z  
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z  
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy  
tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  
 
− Wykonanie obrzutki.  
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na  
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki  
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  
 
− Wykonanie narzutu.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej  
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9  
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w  
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
 
− Wykonanie gładzi tynkowej.  
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm.  
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania  
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla 
 
 
SST 12.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jako ści wykonania gładzi gipsowych 

Badania przed przyst ąpieniem do wykonania gładzi tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania gładzi tynkowych 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, prawidłowość wykonania 
gładzi. 
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SST 12.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości  mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle  ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek  
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 

SST 12.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione 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: 

• Gładzie tynkowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości gładzi, zaliczyć 
ją do niższej kategorii. 

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie wykonać 
roboty. 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  

Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 
mm na wysokości pomieszczenia.  

Wygląd powierzchni tynków – dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 
1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilościach 5 szt. 
na 10 m2 powierzchni tynków.  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w punkcie 3.3.1 normy 
PN-70/B-10100.  

Niedopuszczalne s ą nast ępujące 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. 
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Odbiór gotowych tynków powinien by ć potwierdzony protokołem, który powinien zawiera ć: 

ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

SST 12.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni wypraw tynkarskich według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m. 
przygotowanie podłoża, 
- wykonanie tynków 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
SST 12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
 

Inne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki" wyd. ITB. 
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SST 13 ROBOTY MALARSKIE 
 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

SST 13.1. WSTĘP 

SST 13.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich, które zostaną zrealizowane w ramach WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 13.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 17.1. Przedmiot SST. 
 
SST 13.1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
 
- malowanie sufitów wewnętrznych i elewacji 

- malowanie ścian 

- malowanie lamperii 

- malowanie podłóg drewnianych 

SST 13.1.4. Określenia podstawowe SST. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
SST 13.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
SST 13.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Farby budowlane gotowe – Dyspersyjna farba wewn ętrzna 
 
Na tynkach można stosować farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Farby lateksowe są szczególnym rodzajem farb opartych na bazie dyspersji żywic tworzyw sztucznych. 
Składniki farby : dyspersja polimerowa, biały pigment, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wypełniacze 
silikatowe, talk, woda, dodatki, środki konserwujące. 
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Farba bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna. 
Na powierzchniach pokrytych farbami lateksowymi wytwarza się błona odporna na uszkodzenia 
mechaniczne i szorowanie. ( klasa 3 odporności na szorowanie wg PN-EN 13 300 ) 
Farba nadająca się do wymalowań wewnętrznych dających wysoką odporność na zmywanie i 
szorowanie, polecana do pomieszczeń gdzie występują częste zabrudzenia np. w holach biur, 
pomieszczeniach urzędów, banków, pokojach dziecinnych, można stosować w pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności. Cienka powłoka tworzona przez farbę eksponuje strukturę podłoży. 
 
SST 13.3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
SST 13.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
 
SST 13.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Po zakończeniu robót montażowych należy naprawić i uzupełnić ubytki ścian, zagruntować i 
przemalować. Na odcinku dojść do wyłazów malować lamperię na całą wysokość.  
 
Wykonanie robót 
Roboty należy wykonać zgodnie z Instrukcja techniczną dla wybranego typu farby, wybranego 
producenta. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa ni +5°C W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  Po zako ńczeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podło ży. 
Podłożem będą nowo wykonane gładzie gipsowe i tynki zewnętrzne. Podłoże musi być trwałe, czyste, 
nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Należy sprawdzić nośność istniejących powłok – 
usunąć powłoki nienośne. Podłoże należy zagruntować środkiem przeznaczonym do gruntowania 
podłoży nowych. 
 
Wykonywania powłok malarskich. 
Farbą należy pokryć wszystkie powierzchnie zgodnie z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem 
kolorów na poszczególnych ścianach. 
Malować należy wałkiem, pędzlem lub poprzez natrysk. 
Nakładając farbę wałkiem z krótkim włosiem uzyskuje się ciekawą drobną strukturę powierzchni. 
Stosowanie wałków z dłuższym włosiem powoduje powstanie powłoki o strukturze przypominającej 
skórkę pomarańczy.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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SST 13.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podło a, 
• sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach, 
• dla pozostałych nie wcześniej ni po 14 dniach. 
 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C pr zy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
Badania powinny obejmowa ć: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
SST 13.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
SST 13.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór podło ża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
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powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
SST 13.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
SST 13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobową do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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SST 14 STOLARKA OKIENNA  
 
CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien  i podobnych elementów 
 
SST 14.1. WSTĘP 

SST 14.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej [wyłazy dachowe], które zostaną zrealizowane w ramach WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁ UBCZYCKIEJ 96 W 
BABOROWIE. 
 
SST 14.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 18.1.1. Przedmiot SST. 
 
SST 14.1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki i ślusarki drzwiowe i okiennej.  

W skład tych robót wchodzi: 
- montaż wyłazów dachowych z kołnierzem uszczelniającym 
 
SST 14.1.4. Określenia podstawowe SST. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą 
być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od 
góry otwór. 
 
Ościeżnica  - rama wykonana z drewna, PCV lub metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe lub okienne. 
 
SST 14.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

PIERWSZEŃSTWO PRZED DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ MA OBMIAR Z NATURY. WSZELKIE 
NASTĘPSTWA BŁĘDNYCH WYMIARÓW STOLARKI OBCI ĄŻAJĄ WYKONAWCĘ. 

SST 14.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne”. 
 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. 
 
Okna drewniane  

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–
16%. 
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Konstrukcja zespolona z drewna sosnowego, mahoniowego (meranti) bądź dębowego klejonego 3-
warstwowo. Profil okienny łączony w sposób, aby naprężenia wewnętrzne powstające w drewnie znosiły 
się wzajemnie, a drewno pozostawało niezmienione mimo działania warunków atmosferycznych. 
Dodatkowe zabezpieczenie ramy okiennej przed działaniem wilgoci z zewnątrz - termookapniki 
odprowadzające wody opadowe poza ramy okienne, chroniąc całość konstrukcji przed zawilgoceniem. 
Okna z 2-szybowym z wkładem termoizolacyjnym wypełnionym argonem (współczynnik przenikania 
ciepła k=1,1), rama impregnowana i wykończona trwałą powłoką lakierową.  
 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 

 

Okucia budowalne. 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 
a w przypadku braku takich norm –wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia z 
mikrorozszczelnieniem. 

Uszczelki. 
Do uszczelnienia szyb stosować wymienne uszczelki skrzydłowe z kauczuku etylenowo – 
propylenowego EPDM spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

SST 14.3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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SST 14.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Składowanie elementów. 

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

SST 14.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Należy zamontować wyłazy na dach ze strychu z kołnierzem uszczelniającym do pokryć dachowych. 
Parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 

SST 14.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
SST 14.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

SST 14.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór podło ża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podło a polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
SST 14.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena obejmuje : 

- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
SST 14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
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SST 15   ROBOTY IZOLACYJNE – KOMINY  

 
CPV:  45321000-3 Izolacja cieplna 
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
SST 15.1. WSTĘP. 
 
SST 15.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem izolacji termicznej kominów w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYC KIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 15.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 8.1.1. 
 
SST 15.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji termicznej dachu. 
 
- ocieplenie kominów w strefie „zimnej” 
 
SST 15.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
  
• mostki termiczne  - miejsca o obniżonej izolacyjności, przez które ciepło ze szczególną 
intensywnością wypływa na zewnątrz budynku.  
• zaprawa tynkarska  – uszlachetniona gotowa mieszanka mineralna, przeznaczona do 
wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach mineralnych 
• zaprawa wyrównuj ąca - zaprawa służy do wyrównywania powierzchni ścian. 
• listwa cokołowa startowa  – dolna krawędź warstwy ocieplającej z płyt styropianowych 
wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą profilu cokołowego. Profile te, 
poza funkcją ochronną, stanowią też podparcie montażowe pierwszego rzędu płyt izolacji, a 
wykształcony na ich dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody na ścianie cokołu. 
• nośność podło ża - w przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 
podłoża można sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem 
itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają, podłoże uznać można za słabe. Jeśli zaś 
podłoże rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem 
packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać 
głuchy odgłos. Wszystkie te czynności mają za zadanie wykazać, czy na powierzchni ściany lub 
podkładu nie ma fragmentów luźnych i osypliwych.  
• stabilno ść podło ża - W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić 
uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania 
cementu. W nowych budynkach, ze względu na skurcz betonu, a także procesy osiadania konstrukcji 
domu, zaleca się odczekać co najmniej trzy do sześciu miesięcy przed wykonywaniem ocieplenia. 
• przygotowanie podło ża- Podłoże należy starannie oczyścić z kurzu, sadzy lub innych 
zabrudzeń. Podłoża pokryte farbami należy dokładnie oczyścić ręcznie lub mechanicznie z łuszczących 
się i luźnych fragmentów powłoki. 
chłonność podłoża - Zaprawy klejowe, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są 
na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno 
nasiąkliwych podłoży powinna być więc zredukowana. 
 
SST 15.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
SST 15.2. MATERIAŁY. 
 
SST 15.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
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Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 
Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie na 
łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym   zostają użyte 
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
 
SST 15.2.2. Rodzaje materiałów. 
 
- płyty styropianowe  samo gasnące EPS 70-040 [FS12] o grubości 5 cm (po okresie sezonowania u 
producenta), montowane na zaprawie klejowej i kotwach montażowych 
- wyprawa tynkarska  – elewacyjna- mineralna na siatce polimerowej np. Atlas, struktura baranek ziarno 
1,5 mm 
- farba  zewnętrzna silikatowa, elewacyjna np. Atlas 
- silikatowy preparat gruntuj ący  - wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność 
farby silikatowej, po wyschnięciu tworzy warstwę przezroczystą. 
 
SST 15.3. SPRZĘT. 
 
SST 15.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
SST 15.4. TRANSPORT. 
 
SST 15.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 15.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić ich 
bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 
Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i 
wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
Farby i preparaty gruntujące - chronić przed dziećmi, przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć 
dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 
Preparaty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.  
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SST 15.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 15.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Rozwiązania konstrukcyjne : (przyjęto zgodnie z technologią ATLAS STOPTER - aprobata techniczna 
Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-4947/2004 i Certyfikat Zgodności Nr ITB 373/W) 
 
Projekt przewiduje ocieplenie kominów, płytami styropianowymi samogasnącymi EPS 70-040 [FS20] o 
grubości 5 cm (po okresie sezonowania u producenta), montowanymi na zaprawie klejowej i kotwach 
montażowych oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej – elewacyjnej mineralnej na siatce polimerowej  
Tynk mineralny –farby zewnętrzne elewacyjne zgodnie z oznaczeniami na rysunku kolorystyki i palety 
kolorów np. Caparol (ewentualn ą zmian ę palety barw bezwzgl ędnie nale ży uzgodni ć z 
inwestorem) . Analogicznie wykonać ocieplenie wszystkich kominów.  
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i opracowaną przez producenta 
technologią.  
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i opracowaną przez producenta 
technologią. Wszystkie narożniki należy wzmocnić listwą aluminiową kątową, dolną krawędź ocieplenia 
oprzeć na aluminiowej listwie cokołowej. Wszystkie miejsca styku izolacji z elementami budynku 
niestabilnymi powinny być dylatowane i wypełniane materiałem elastycznym oraz szczelnym. 
Zabezpieczy to przed powstawaniem pęknięć i dostaniem się wody opadowej pod izolację. 
 
Narzędzia do malowania należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem 
farby. 
 
SST 15.5.2. Prace przygotowawcze: 

 
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko 
odpowiednio przygotować podłoże ( uzupełnić ubytki) , ale także zdemontować na czas robót wszystkie 
elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i 
wykonanie na nich warstw ochronno - wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa 
warstwa styropianu pogrubi ścianę, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek 
blacharskich, kotew rur spustowych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy, jak np. 
obróbki blacharskie itd.  
 
Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby 
uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. W 
pierwszej kolejności należy sprawdzić czy podłoże przygotowywane do ocieplenia posiada odpowiednią 
nośność i wytrzymałość. Kolejnym krokiem jest dokładne zmycie całej powierzchni przewidzianej do 
ocieplenia w celu usunięcia zanieczyszczeń, mogących powodować złą przyczepność mas klejących. 
Następnie należy usunąć wszelkie niepotrzebne nierówności oraz uzupełnić ewentualne ubytki. 
Ocena chłonno ści podło ża. 
Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko 
wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że 
należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki dużej 
zdolności penetracji emulsja wnika silnie w głąb podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 
wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw- przeprowadzić gruntowanie np. 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT według zaleceń producenta. 

- Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi 
to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni 
przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

- Obróbki blacharskie powinny zostać usunięte. Po wykonaniu docieplania zostaną zastąpione 
nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu. 

- Niewielkie ubytki i nierówności tynku należy wypełnić zaprawą wyrównującą. 
- Ponieważ zaprawa ta dostarczana jest w postaci gotowej suchej mieszanki, jej przygotowanie 

polega na wlaniu do wiadra czystej zimnej wody w ilości odmierzonej zgodnie z opisem na 
worku. Następnie wsypujemy do wiadra odpowiednią porcję suchej mieszanki. 

- Całość dokładnie mieszamy - najlepiej mechanicznie przy pomocy mieszadła do zapraw, 
osadzonego na wiertarce. Mieszać należy z wykorzystaniem wolnych obrotów wiertarki do 
momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po 
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wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 4 godziny. 
- Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki 

tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. zaprawą wyrównującą należy także 
wyrównać ościeże w miejscu, gdzie był skuwany fragment ściany. Zaprawę trzeba nanosić w 
możliwie cienkiej warstwie (ok. 5 mm) ze spadkiem w kierunku od okna na zewnątrz, kształtując 
w ten sposób spadek obróbki blacharskiej.  

- Zaprawę tynkarską należy uzupełnić większe braki w tynku, jak też naprawić uszkodzone 
narożniki. Przygotowanie jej polega na wsypaniu do odmierzonej ilości wody suchej mieszanki i 
dokładnym wymieszaniu przy pomocy mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej 

- W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deską prowadzącą. 
Równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej 
strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 

- Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca 
się kielnią i wstępnie wyrównuje pacą stalową. 

- Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub 
styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże, deskę prowadzącą należy 
oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny 
sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny 
kształt. 

- Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. Można to 
wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, 
brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna 
dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

- Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli 
podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), zachodzi 
potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na 
ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o 
dokładne pokrycie całej powierzchni. 

 
Przed przystąpieniem do montażu styropianu należy wykonać „próbę klejenia”, polegającą na 
sprawdzeniu czy przyczepność masy klejowej jest wystarczająca dla wykonania warstwy izolacyjnej. W 
tym celu przyklejamy ok. 10 próbek styropianu o wym. 10 x 10 cm do ściany w różnych miejscach. Po 
upływie 48 godzin ręcznie odrywamy próbki od ściany. Prawidłowym zjawiskiem jest rozerwanie się 
styropianu, natomiast jeżeli styropian oderwie się razem z zaprawą klejącą oznacza to, że podłoże 
zostało źle przygotowane. Podłoże i „próba klejenia” powinna zostać bezwzględnie odebrana przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
SST 15.5.3. Warunki atmosferyczne: 
 
Prace ociepleniowe można prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturach z 
zakresu + 50C do + 250C. Prac nie należy wykonywać przy bezpośrednim, intensywnym 
nasłonecznieniu. W przypadku temperatur niskich (w granicach +50C) należy pamiętać o spowolnieniu 
procesów wiązania kleju, wypraw oraz warstwy gruntującej, niezbędne jest stosowanie odpowiednio 
długich przerw pomiędzy poszczególnymi etapami robót. Bezwzgl ędnie nale ży unika ć prac w trakcie 
opadów, poniewa ż nawet wilgotny styropian  nie zachowuje nale żytej przyczepno ści do zaprawy 
klejowej. Ponadto du ża wilgotno ść zaprawy klejowej powleczonej warstw ą gruntuj ącą może 
powodowa ć złe odsychanie, a w  efekcie odparzenia si ę tynków wraz z warstw ą gruntuj ącą. 
 
SST 15.5.4. Wytyczne przygotowania mas klej ących: 
 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Należy ściśle 
stosować się do zaleceń podanych przez producenta. 
Do wymieszania kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z 
mieszadłem, woda i oczywiście sama zaprawa klejowa. Do odmierzonej ilości wody (5 -5,5 litra- wg 
zaleceń producenta) należy powoli wsypać zawartość worka (25 kg) i dokładnie wymieszać mieszadłem 
na wolnych obrotach. Po uzyskaniu jednolitej konsystencji, odstawiamy wiadro na 10 minut i ponownie 
mieszamy. Tak przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez 4 godziny. 
 
SST 15.5.5. Klejenie płyt styropianowych: 
 
Po odebraniu przez inspektora nadzoru podłoża, zdemontowaniu obróbek blacharskich należy 
przystąpić do klejenia płyt styropianowych. Jeżeli do prac przewidziano rusztowania stojące 
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rozpoczynamy od dołu. Płyty powinny mieć wymiary nie większe niż 1200 x 600 mm, przyklejane 
powinny być na mijankę dłuższą krawędzią w poziomie. W miejscach szczególnych płyty docinamy na 
wymiar, a krawędzie wyrównujemy papierem ściernym w celu uniknięcia powstawania szczelin.  
W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją termiczną, 
wykonaną w połaci dachowej.  
Projekt przewiduje ocieplenie kominów płytami styropianowymi samogasnącymi EPS 70-040 [FS20] o 
grubości 5 cm (o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3, po okresie sezonowania u producenta). 
Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane. Producent styropianu powinien załączyć deklarację 
zgodności z posiadanym atestem.  
Płyty powinny być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany  i w narożnikach.  
Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na 
pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. 
Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6 - 8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% 
powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, żeby po dociśnięciu 
płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty.  Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę 
należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w wyznaczonym miejscu.  Płytę dociskamy poprzez uderzenia 
długą packą drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej 
ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie.  Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od 
płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza się 
linię cięcia.  Płyty styropianowe można przecinać piłą drobnoząbkową. Zaprawę klejową nakłada się w 
postaci pasma obwodowego i odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, 
dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych i dobijając, szczególnie w miejscach styku, długą pacą. 
Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego 
mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z 
nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w 
miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Przed przyklejeniem płyty 
styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej (np. przy płycie tarasu, balkonu, lub podestu), dolna 
jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym celu na 
ścianę należy nanieść pacą zębatą zaprawę klejową na wysokość min. 15 cm. Po przyłożeniu dociętego 
paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką szerokość, 
by po owinięciu nią styropianu zarówno pod płytą, jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, należy przykleić docięte paski siatki na ościeżach 
drzwiowych i okiennych.  W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być powiększona o 
szerokość ościeża. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza narożnik. Kolejne fragmenty 
siatki muszą być ¸łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób należy wkleić siatkę na ościeżu 
dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatkę można przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. W celu 
zachowania dylatacji (odstępu) pomiędzy styropianem a płaszczyzną podestu, można ułożyć pod siatką 
listwy drewniane o grubości 1 cm. W narożniku siatkę należy przeciąć w miejscu oddalonym od ściany o 
grubość styropianu tak, aby możliwe było jej późniejsze bezproblemowe wywinięcie na płyty. W 
miejscach, gdzie spód kolejnej płyty nie licuje się z wcześniej przyklejoną płytą, należy przenieść 
poziomnicą górny poziom na płytę ustawioną na razie na sucho. Przy pomocy kątownika stalowego 
zaznacza się linię cięcia płyty. Potem docina się styropian piłą drobnoząbkową. Zaprawę klejową nanosi 
się na powierzchnię płyty metodą pasma obwodowego i placków. Klej nakłada się również na krawędź 
dolną, która będzie owijana siatką Po ustawieniu płyty na listwie dystansowej, dociska się ją do ściany, 
dobijając pacą. Cały czas należy kontrolować ustawienie płyt. Po nałożeniu na styropian zaprawy 
klejowej, zgodnie z wcześniej podanymi zasadami, należy ją przyłożyć do ściany. Następnie dociskamy 
płytę długą pacą, pamiętając o ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. Na dolną partię 
płyty, na którą będzie wywijana siatka z włókna szklanego, należy nanieść zaprawę klejową, 
rozprowadzając ją pacą ząbkowaną. Po zawinięciu na styropian siatki, gładką stroną pacy stalowej 
wyciska się spod niej klej i zaszpachlowywuje w minimalnej grubości, trzymając pacę pod niewielkim 
kątem. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne, muszą być zabezpieczone 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć 
długość narożnika. Narożnik musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na 
naroże styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W 
mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go w 
idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany 
narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół¸ otworu 
drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. W ten sposób 
zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.  
Jeżeli, pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami styropianu powstały szczeliny, należy wypełnić je 
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dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest wcisnąć 
styropian, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie styropianem, stosując metodę "na wcisk" bez 
zaprawy klejowej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową można 
sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy 
przykładać w różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu 
muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest 
niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet 
niewielkich nierówności.  
 
 
SST 15.5.6. Mocowanie płyt styropianowych ł ącznikami: 
 
Przyklejone płyty styropianowe mocujemy do podłożą łącznikami plastikowymi o długość tak dobranej, 
aby zapewnić minimalną głębokość zakotwienia łącznika (minimalna głębokość zakotwienia łącznika 
wynosi 60 mm). Ilość minimalna dybli wynosi 5 szt. na 1 m 2 – nie dopuszcza si ę do odbioru 
elementów mocowanych mniejsz ą ilo ścią kołków . Otwory na kołki można wykonywać po całkowitym 
związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 
Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  
Do wcześniej wykonanych otworów wbijamy łącznik, a następnie wbijamy w niego trzpień rozporowy 
powodując jego trwałe zamocowanie. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, należy 
wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Kołki rozporowe powinny mieć talerzyki całkowicie 
zlicowane z płaszczyzną styropianu, unikać należy jednak nadmiernego zagłębiania. Po zamocowaniu 
kołka, talerzyk zaszpachlować masą klejącą. Nie wykonywać mocowań w obrębie wieńców i nadproży. 
 
 
SST 15.5.7. Przyklejanie siatki zbroj ącej: 
 
WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wy ższej niż 25°C. Je żeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0°C w ci ągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 
podczas pracy jest wyższa niż 5°C.  
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie 
warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 
tynk elewacyjny. 
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. 
Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na 
skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady 
¸łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 
stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 
powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo 
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.  
Siatkę z włókna szklanego przyklejać masą klejącą wskazaną przez producenta danego systemu 
ocieplenia. Masę nakładać warstwą ok. 2 mm pasami pionowymi na szerokość siatki, a następnie przy 
pomocy pacy metalowej dokładnie wcisnąć siatkę w masę. Następnie na powierzchnię przyklejonej 
siatki nanosimy kolejną warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm w celu całkowitego przykrycia siatki. 
Ewentualne nierówności zacieramy pacą. Łączna grubość masy klejowej otulającej siatkę nie powinna 
być mniejsza niż 3 mm i nie większa niż 6 mm. Wszystkie powyższe etapy należy prowadzić 
równocześnie. Niedopuszczalne jest naciąganie siatki „na sucho” na styropian i pokrywanie jej klejem, 
powoduje to w trakcie eksploatacji odpadanie warstwy zbrojącej od styropianu. Naklejona siatka nie 
może mieć nierówności, pofalowań. Przy otworach siatka ma być tak docięta, aby umożliwić całkowite 
wyklejenie ościeży. Dodatkowo narożniki ościeży powinny być wzmocnione przez naklejenie kawałków 
siatki o wym. 20 x 35 cm pod kątem 45 (w sposób pokazany w detalach części rysunkowej). Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Uzyskuje 
się wówczas podwójne zbrojenie narożników, niedopuszczalne jest odcinanie siatki na krawędzi 
budynku. Dodatkowo naroża w poziomie parteru wzmacniamy profilami narożnymi. Partie budynku 
szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej 
terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli 
tzw. warstwą podwójnie zbrojoną. 
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, 
należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po 
całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela 
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 
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przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 
warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego 
bez szkody dla układu dociepleniowego. 
 
SST 15.5.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej: 
 
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna 
wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie nale ży wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych 
wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez 
rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych.  
 
Po sprawdzeniu równości podłoża można przystąpić do wykonania warstwy tynku zewnętrznego 
mineralnego na siatce polimerowej. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji 
budynku. Tynki mineralne produkowane są w postaci suchej mieszanki, wymagającej wymieszania z 
odpowiednią ilością wody bezpośrednio przed wykorzystaniem. Na tym etapie najbardziej istotnym 
elementem gwarantującym jakość jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta w zakresie technologii 
wykonania, oraz elementów pochodnych takich jak temperatura otoczenia, wilgotność, tempo i grubość 
nakładania warstwy tynku. Również w tym przypadku można zastosować tynk biały lub kolorowy według 
palety fabrycznej. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę 
partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów 
połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W 
zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, 
należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub  w miejscach ¸ 
łączenia kolorów i faktur.  
 
SST 15.5.9. Malowanie elewacji. 
 
Malowanie należy rozpocząć po całkowitym związaniu wyprawy tynkarskiej.  
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować silikatowym preparatem gruntującym.  
Gruntowanie  
Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na 
podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą 
warstwę preparatu należy nanieść po minimum 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas 
wysychania silikatowego preparatu gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności 
względnej powietrza. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi należy wykonać 
odpowiednio wcześniej zgodnie z zaleceniami producenta. Malowaną powierzchnię należy chronić, 
zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania preparatu oraz farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
 
Przygotowanie podło ża 
Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Drobne 
uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować.  
Wyprawy tynkarskie można malować po ich wyschnięciu. 
Postępować zgodnie z instrukcją producenta. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w 
zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry 
zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując 
technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo 
wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza.  
 
W miarę możliwości należy wykonywać prace w całości tzn. elementy jednopłaszczyznowe i 
jednokolorowe malować w całości. Pozwoli to uniknąć przebarwień na łączeniach oraz jest wskazane ze 
względu na możliwość występowania różnicy w odcieniu farby, która może powstać przy różnicy 
temperatur w jakich będą wykonywane prace. Projekt zawiera kolorystykę poszczególnych elewacji wg 
palety barw np. Caparol, z opisanymi kolorami w części rysunkowej. W przypadku wyboru innej palety 
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barw niż w opisie (zależnej od wybranego producenta) należy dobrać kolory do projektu zgodnie z użytą 
paletą pod nadzorem inwestora i projektanta.  
 
UWAGA: NIE DOBIERAĆ KOLORU NA PODSTAWIE WYDRUKU – KOLORY NIE SĄ DOKŁADNYMI 
ODPOWIEDNIKAMI PALETY, DOBIERAĆ WG NUMERU WZORNIKA PRODUCENTA FARBY. 
 
 
SST 15.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
SST 15.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 15.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
SST 15.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem robót 
wykończeniowych. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
· dokumentacja techniczna, 
· dziennik budowy, 
· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących.  
 
SST 15.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 15.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
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SST 15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi 
zmianami. 
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SST 16  RUSZTOWANIA 
 
CPV  45262120-8  Wznoszenie rusztowań 
CPV 45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV 45262110-5   Demontaż rusztowań 
 
 
SST 16.1. WSTĘP. 
 
SST 16.1.1. Przedmiot . 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem rusztowań w ramach zadania WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
MIESZKALNYM PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ 96 W BABOROWIE. 
 
SST 16.1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w SST 20.1.1. 
 
SST 16.1.3. Zakres robót. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
rusztowań. 
 
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
- montaż rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej rusztowań, 
- oznakowanie, 
- montaż siatek osłonowych, 
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków 
- demontaż rusztowań. 
Nie narzuca si ę Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca pow inien zastosowa ć 
rusztowanie odpowiadaj ące rodzajowi robót i gwarantuj ące wykonanie robót, bezpiecze ństwo 
dla załogi i osób postronnych. 
 
SST 16.1.4. Określenia podstawowe.   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
 
Rusztowanie  - konstrukcja konieczna do wykonania elementów konstrukcji obiektów 
Rusztowania mostowe  - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania lub remontu schodów. 
 
Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące. 
 
Rusztowania robocze  - Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace 
na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
 
Rusztowania monta żowe  - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji 
z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 
 
Rusztowania konstrukcyjne  - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego oraz od ciężaru sprzętu i ludzi, do czasu 
uzyskania przez nie wymaganej nośności. 
 
Rusztowanie ochronne - Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, 
lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. 
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Rusztowanie systemowe - Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej 
są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. 
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.  
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. 
Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które są montowane w konfiguracji 
innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 
Rusztowaniem rurowo-zł ączkowe nie jest rusztowaniem systemowym. 
 
SST 16.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
SST 16.2. MATERIAŁY. 
 
SST 16.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań według zasad niniejszych SST są: 
- Stalowe elementy składowe rusztowań mostowych, 
- Elementy walcowane (dwuteowniki) na dźwigary montażowe, 
- Drewno -tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp., 
odpowiadająca wymaganiomPN-72/D-96002. 
 
SST 16.2.2. Rodzaje materiałów. 
  
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny posiadać aktualną 
dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 

1. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
3. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
4. Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
5. Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD 

WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA"  oceniając takie cechy wyrobu jak:  
- zgodność z dokumentacją producenta, 
- oznakowanie , 
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
- stateczność rusztowań, 
- urządzenia piorunochronne,  
- urządzenia ostrzegawcze, 
- urządzenia transportowe, 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,  
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
- wygoda pracy na rusztowaniu, 
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest 
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
 
SIATKI NA RUSZTOWANIA  - Siatka rusztowaniowa polietylenowa dwustronnie laminowana 
trudnopalna, tzw. zbrojona folia osłonowa, przeznaczona do pełnych osłonowych zabezpieczeń 
rusztowań, do prac długotrwałych w trudnych warunkach pogodowych, odporna na promieniowanie UV. 
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Wyposażona we wzmocnione taśmy montażowe szer. 14 cm na krawędziach i 7 cm po środku 
szerokości z otworami przygotowanymi do przebicia co 20 cm. Ciężar - 230 g/m2. Kolor dowolny. 
 
ZSYPY I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW. 
Zestaw zsypu budowlanego wykonany jest z polietylenu PE-HD o wysokiej udarowości i odporności na 
ścieranie. Zsyp zapewnia transport i usuwanie gruzu do pojemników ustawionych bezpośrednio pod 
remontowanym budynkiem. Stożkowy kształt pojemników umożliwia łatwe wsuwanie jednego elementu 
w drugi (oszczędność miejsca w transporcie). 
Konstrukcja nośna - wykonana z profili stalowych zamkniętych zabezpieczona antykorozyjnie; stelaż 
posiada regulację rozstawu zaczepów oraz łańcuchy spinające. Kosz zasypowy - ustawiany 
bezpośrednio na konstrukcji nośnej przymocowanej bezpośrednio do muru lub dolnej części ściany 
okiennej; Kosz podstawowy - jest głównym elementem zsypu, zabezpieczany jest łańcuchem, szybkie 
łączenie elementów, posiadają zabezpieczenia przed zaklinowanem przy składowaniu. 
 
SST 16.3. SPRZĘT. 
 
SST 16.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
 
SST 16.4. TRANSPORT. 
 
SST 16.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
SST 16.4.2. Transport sprz ętu i materiałów . 
 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
SST 16.5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
SST 16.5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wyk. robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt techniczny i technologiczny wykonania rusztowań 
konstrukcyjnych do wykonania przęseł, podpór, stropów, ścian itp. Wraz z podbudowami 
(fundamentami). Rusztowanie można posadowić tylko na podłożu, które ma wystarczającą zdolność 
przenoszenia obciążeń. Przy niewystarczającej nośności podłoża przewidziane są rozkładające 
obciążenie – podkłady. 
Przy montażu rusztowania na terenie ze spadkiem lub uskokami, jak również w przypadku, gdy 
konieczne jest osiągnięcie konkretnej wysokości rusztowania, stosuje się odpowiednie stopy ramy 
z trzpieniem gwintowanym lub ramy pośrednie ( wyrównujące). 
 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane z ugięciem i osiadaniem 
rusztowań pod wpływem ciężaru układanego materiału. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. Rusztowania powinny mieć stosowne pomosty i podesty 
do pracy ludzi i sprzętu, które powinny być zabezpieczone balustradami, tablice informacyjne o nośności 
itp. oraz powinny spełniać wszelkie wymogi BHP. 
Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do realizacji, 
zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich. 
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Podział rusztowa ń 

Rodzaj  Definicja 

Ramowe rusztowania systemowe , których pionowa konstrukcja 
nośna składa się z prefabrykowanych płaskich ram. 
Ramowa, sztywna poprzecznie konstrukcja 
rusztowania  ma istotne zalety użytkowe, 
zapewniające szybki montaż i demontaż. Sztywność 
wzdłużną rusztowania uzyskuje się dzięki pomostom i 
stężeniom (poziomym i ukośnym). Stężenia w 
większości firmowych systemów są łączone ze 
stojakami ram za pomocą uchwytów sworzniowo-
zapadkowych. Powszechność ta wynika z dogodności i 
szybkości ich montażu. Rusztowania ramowe  są 
najbardziej odpowiednie przy konstrukcjach 
wymagających zmian szerokości pomostów, 
uzyskiwanych przez stosowanie wsporników (konsol), 
zestawianych obok siebie ram, lub przy zastępowaniu 
ram szerszych na węższe. 

Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze 
stojakami powstają w stałych punktach węzłowych 
rozmieszczonych w regularnych odstępach 
(modułach). Rolę złączek, głównie obrotowych, 
przyjmują kryzy przyspawane do rurowych stojaków w 
odstępach, co 50cm. Na kryzach są mocowane klinowo 
zaczepy rygli i zastrzałów. Do jednej kryzy można 
przyłączyć do 8 rygli i stężeń, co w praktyce raczej się 
nie zdarza. Natomiast możliwość ta pozwala na 
rozprowadzenie rygli i stężeń w zasadzie pod 
dowolnym kątem. Rusztowania stojakowo-kryzowe   
są niezbędne, gdy trzeba użyć rusztowa ń 
przestrzennych . Pozwalają na odpowiednie 
dopasowanie do skomplikowanych powierzchni 
obiektu, np. jako rusztowania przemysłowe  przy 
budowie, konserwacjach, remontach przemysłowego 
wyposażenia technologicznego z dużą ilością instalacji, 
aparatury, przewodów. 

Stojakowe (rurowo złączkowe ) rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy 
zwane stojakami. Rusztowania rurowe są najbardziej 
uniwersalne, wymagają one jednak projektowania 
montaż jest pracochłonny. Podstawowe 
elementy rusztowania rurowego: 
- rury stalowe o gwarantowanych własnościach 
mechanicznych ze szwem lub bez szwu, cynkowane 
lub lakierowane o średnicy zewnętrznej 48,3mm i 
grubości ścianki co najmniej 3,2mm, 
- złącza (krzyżowe, wzdłużne, obrotowe), 
- podstawki (zwykłe, śrubowe), 
- drabinki przystawne, 
- płyty pomostowe, bale, deski, podkłady, 
- deski bortnicowe. 
 

Wspornikowe - dla wykonania 
robót dachowych od strony 

 

rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na 
wspornikach połączonych z obiektem budowlanym  



STWiOR – Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Głubczyckiej 96 w Baborowie                                          str. 109 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL. 77 4852179, 500 253 296  skoumal@wp.pl 

 

 

budynku przy ul. Sienkiewicza 15  Mają wysuwnice o odpowiedniej długości i przekroju – 
zapewniającym stabilność rusztowania. Mocowanie 
i kotwienie ich następuje wewnątrz budowli. Poza tym 
są dodatkowo podparte i usztywnione. Takie 
rusztowania znajdują zastosowanie podczas prac na 
dużych wysokościach. Nie trzeba wówczas budować 
konstrukcji od samego poziomu parteru. 

Specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych 
pozostałych, często zbudowane w połączeniu np. 
Rusztowania ramowego i stojakowego  

Nieruchome  rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga 
rozebrania na elementy składowe  

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone 
do wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy 
bez konieczności rozbierania na części składowe 
przystosowane do ręcznego poziomego 
przemieszczania dzięki zamontowanym kółkom 
samonastawnym. zaopatrzone w ramy z kółkami oraz 
pomost z poręczami. Przy większych obciążeniach na 
miejscach pracy opiera się je na stopach w celu 
odciążenia kółek. Ich przeznaczeniem jest przede 
wszystkim częsta zmiana stanowiska pracy. Czasem 
do rusztowa ń przejezdnych  użytkuje się 
elementy rusztowa ń ramowych  lub stojakowych . 

Wolnostojące  Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, 
którego stateczność wynika z jego własnej konstrukcji-. 
Obciążenia przenoszone są bezpośredni na podłoże  

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona 
przez zakotwienie go do obiektu budowlanego. 
Obciążenia przenoszone są na podłoże i częściowo na 
konstrukcję obiektu  

Warszawskie To rusztowania kolumnowe , stosowane przy robotach 
murarskich, tynkarskich, malarskich, montażowych, 
spawalniczych, instalacyjnych, szklarskich. Może być 
użytkowane na zewnątrz obiektów i wewnątrz 
pomieszczeń. Charakterystyczne dla rusztowa ń typu 
„WARSZAWA”  są prostota jego konstrukcji, łatwy i 
szybki montaż. Elementy łączone są bezśrubowo 
złączami czopowym (czop – tuleja – lub kielich). 

 
Ostateczny wybór rodzaju rusztowa ń należy do wykonawcy. 
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Przykład schematu rusztowań: 

 
hs - wysokość przęsła  
ws- szerokość przęsła  
ls - długość przęsła  
 
1. Stężenie płaszczyzny pionowe : zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, 
ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry 
stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionoweo 
2. Stężenie płaszczyzny poziomej : ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome  
3. Słupek por ęczowy ; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji 
rusztowania 
4. Stężenie wspornika  rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego 
5. Węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
6. Stężenie wzdłu żne  
7. Stojak:  element pionowy  
8. Poprzecznica:  poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  
9. Podłu żnica:  poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 
dłuższego wymiaru rusztowania  
10. Odci ąg:  element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost:  jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami  
12. Wspornik:  element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłu żnica wzmacniaj ąca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia 
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych ) 
14. Podstawka : sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament  
16. Dźwigar mostuj ący : podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie,              
i mogąca stanowić część konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma:  element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający 
się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew:  element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu  
19. Rama pionowa:  główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
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20. Konstrukcja osiatkowania : siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 
budowlanych  
21. Poręcz główna  
22. Poręcz po średnia  
23. Bortnica: kraw ężnik  
24. Zabezpieczenie boczne  
25.Podstawka śrubowa:  podstawka z elementem do pionowej regulacji  
26. Złącze:  element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia 
dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch 
rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch 
równoległych rur.  
Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej  
 
DASZKI OCHRONNE PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKÓW - do zabezpieczania przejść pieszych 
przed spadającymi przedmiotami, drewniane lub systemowe stalowe. 
Rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych (chodnikach, ulicach, drogach) 
powinno być wyposażone w daszki ochronne ze spadkiem w stronę budowli pod kątem 45°. Odległo ść 
daszka od podłoża nie powinna być mniejsza niż 2,40 m. 
Daszki nad przejściami i przejazdami powinny być szczelne, wykonane z desek o minimalnej grubości 
24 mm i przykryte materiałem amortyzującym upadek przedmiotu. 
Szerokość daszków powinna być większa niż szerokość przejścia lub przejazdu co najmniej o 1,0 m, a 
ich wysięg powinien wynosić (licząc od zewnątrz rusztowania): 
- dla rusztowań o wysokości do 20 m - minimalnie 2,20 m, 
- dla rusztowań o wysokości ponad 20 m - minimalnie 3,50 m. 
 
 
PRZEJŚCIA POD RUSZTOWANIAMI. 
W celu umożliwienia przejścia pod rusztowaniami ustawionymi np. na chodnikach –na najniższej 
kondygnacji stosuje się systemowe ramy przej ściowe  zamiast ram. Pozwalają one jednocześnie na 
montaż� daszków ochronnych zabezpieczających teren wokół rusztowań znajdujących się 
bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych.  
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTA ŻU ZSYPU DO GRUZU  
 
1. Montaż zaczyna się od zamocowania konstrukcji nośnej do ściany, rusztowania, itp. w zależności od 
grubości ściany ustalamy wymiar i blokujemy śrubami.  
2. Pierwszy element zsypu (zasypowy) należy wkładać do konstrukcji od góry, dodatkowo  
zabezpieczając go łańcuchami.  
UWAGA! Łańcuchy należy montować do elementu nadrzędnego (łańcuchami do góry).  
3. Maksymalny dopuszczalny odchył od pionu może wynosić max 2,5 m - większy odchył może  
spowodować uszkodzenie zsypu. Zsyp z uwagi na swoją konstrukcję i zastosowany materiał jest  
przygotowany do transportu pionowego drobnych elementów gruzu, dachówki itp. Zabrania się  
zrzucania dużych elementów gruzu, które mogą spowodować uszkodzenie zsypu.  
4. Zalecamy montaż kolejnej konstrukcji nośnej co 13 - 14 m. 
6. Zsyp umożliwia transport i usuwanie gruzu w sposób czysty i bezpieczny do kontenerów ustawionych 
pod remontowanym budynkiem.  
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Instrukcja monta żu i eksploatacji rusztowa ń : 
 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest 
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać :  

- Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  

- System rusztowania: rusztowanie ramowe, rusztowanie modułowe, rusztowanie ruchome lub 
inne ;  

- Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  

- Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 

- Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego;  

- Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  

- Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )  

- Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  

- Warunki montażu i demontażu rusztowania;  

- Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 

- Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  

- Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  

- Wzór protokołu odbioru ;  

- Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 

- Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i 
budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim 
przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem 
pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania 
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach jednostkowych robót. 
 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami.  
 
SST 16.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
SST 16.7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
 
Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m2) z 
dokładnością do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni 
do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się otworów. 



STWiOR – Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. Głubczyckiej 96 w Baborowie                                          str. 113 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO BUDOWLANE „AQWA” SC 48–100 GŁUBCZYCE UL. KR.JADWIGI 1  TEL. 77 4852179, 500 253 296  skoumal@wp.pl 

 

 

Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem rusztowań do 
montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem daszków nad wejściami, zabezpieczenie 
rusztowań siatką, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz 
wszelkich czynności określonych niniejszej ST. 

 
Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne 
- (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania  
 
SST 16.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania. Po 
zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje 
do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.  
Rusztowanie nie mo że być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:  

- sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań 
podłoża,  

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  
- sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z 

instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,  
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,  
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i 

pomiar odległości,  
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze.  

 
Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w 
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie 
zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania 
podlega przeglądom :  

Przeglądy codzienne  
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

• rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  

• rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  

• przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,  

• stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów,  w 
warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  

• nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Przeglądy dekadowe  
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu 
dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 
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Przeglądy dora źne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym.  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.  

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za 
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki 
przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów.  

1) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

2) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem.  

3) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  

 
Kontrola jako ści 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań wg 
poniższych protokołów: 
 
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy posługiwać się przy 
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
SST 16.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
SST 16.9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na 
podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obejmuje kpl  robót w tym: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� obsługę sprzętu , 
� dokumentację techniczną, projektową rusztowania,  
� konstrukcję rusztowań i podestów, 
� urządzenia piorun ochronne, 
� urządzenia ostrzegawcze, 
� urządzenia transportowe, 
� zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
� siatki zabezpieczające, 
� daszki ochronne, 
� instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 

 
SST 16.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
• „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 
• PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 


