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1.0 OŚWIADCZENIE 
 
 
 
SUPLEMENT do dokumentacji dla budynku Zespołu Szkół Samochodowych, pracowni 
diagnostyki samochodowej, pracowni mechatroniki samochodowej oraz pracowni elek-
trotechniki i elektroniki samochodowej, wykonanej w marcu 2016 r. został przygotowany 
na podstawie ponownej analizy dokumentacji pod względem zgodności z przepisami 
prawa (m. in. art. 29, art. 30 ust. 4 ustawy Pzp), z uwzględnieniem dostępnych wytycz-
nych i interpretacji w zakresie prawa zamówień publicznych, które Zamawiający prze-
kazał Wykonawcy w dniu 23 marca 2018 r. 
Przedkładamy niniejszy suplement zawierający niezbędne uzupełnienia dokumentacji 
projektowej. 
Opracowany suplement nie narusza spójności dokumentacji i nie zmienia układu funk-
cjonalnego oraz technologii i nie wymaga nowych uzgodnień z rzeczoznawcą ds. sani-
tarnych oraz rzeczoznawcą POPŻ oraz nie wnosi zmian istotnych w stosunku do za-
twierdzonego projektu budowlanego.  
 

2.0 RÓWNOWAŻNOŚĆ 
 
 
We wszystkich zapisach dokumentacji tam gdzie opisano usługi, materiały koniecznie  
do użycia normami europejskimi, ocenami technicznymi, aprobatami, specyfikacjami 
technicznymi i systemami referencji technicznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy 
Pzp) możliwe jest zastosowanie rozwiązań równoważnych.  
Rozwiązania równoważne muszą gwarantować, co najmniej równorzędne parametry 
techniczne i być zgodne z obowiązującym prawem.  
Dla rozwiązań równoważnych tam gdzie nie podano minimalnych parametrów, obo-
wiązkiem wykonawcy jest zaproponowanie produktu o parametrach zbliżonych pod 
względem technicznym oraz funkcjonalnym. Przez parametry minimalne produktów dla 
których nie ma opisanych wymogów należy rozumieć wymogi techniczne i funkcjonalne 
podawane przez producenta lub dystrybutora na jego stronach internetowych, katalo-
gach i innych ogólnodostępnych źródłach. Opis przedmiotu zamówienia  w którym 
wskazano przykładowe nazwy własne należy rozumieć jako równoważne  
Przywołując w dokumentacji konkretne normy opisujące przedmiot zamówienia należy 
zastosować najnowsze, poprawione wydania przywołanych norm o ile nie ma innego 
zapisu, a przywołane normy i przepisy  krajowe lub regionalne mogą być zastąpione 
innymi odpowiednimi normami zapewniającymi nie gorszy poziom wykonania przedmio-
tu zamówienia.    
Warunkiem ich zastosowania jest ich sprawdzenie i zatwierdzenie przez Kierownika 
Projektu lub Inżyniera Kontraktu. 
Zapisy powyższe spełniają wymogi określone w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
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3.0 ZESTAWIENIE ZMIAN 
 

Dokument Str. Jest: Ak-
tul-
na 
str. 

Powinno być: 

1.6.1 - Pracownia diagnostyki 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
WYKONANIA I 
ODBIORU 
ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

32 5.2.11. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania 
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co po-
winno być potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna po-
siadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać 
ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęsz-
czenia gruntu wg Proctora nie powinien być 
mniejszy niż: 
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenia warstwy należy 
określać za pomocą oznaczania wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, wg BN-
77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 powinien 
spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia 
stosuje się porównanie modułów od-
kształcenia, to wartość stosunku wtórne-
go do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 

32 5.2.11. Zasypki. 
W zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenia warstwy należy 
określać za pomocą oznaczania wskaźni-
ka zagęszczenia lub porównania pierwot-
nego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z właściwymi nor-
mami. Porównanie modułów należy sto-
sować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, wg właści-
wych norm. Wskaźnik zgęszczenia okre-
ślony wg właściwych norm powinien speł-
niać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia 
stosuje się porównanie modułów od-
kształcenia, to wartość stosunku wtórnego 
do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z właściwymi nor-
mami, nie powinna być większa od 2,2. 

33 Kontrola winna przebiegać zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi w ST. 
Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-
O6050 - Roboty ziemne budowlane. Wy-
magania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze  
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. 

33 Kontrola winna przebiegać zgodnie z za-
sadami ogólnymi podanymi w ST. Spraw-
dzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z właściwymi normami. 

34 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budow-
lane- Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kole-
jowe. Roboty ziemne.  
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. 

34 PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- 
Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża grunto-
wego (lub równoważna) 

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchnio-
wych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach prze-
znaczonych do ruchu  (lub równoważna) 

PN-EN 932-1:1999 - Badania podsta-
wowych właściwości kruszyw -- Metody 



Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

 
 

STRONA: 
 

5 
 

 

Określenia, symbole. Podział i opis grun-
tów. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Ba-
dania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Ba-
danie próbek gruntów.  
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. 
Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawe-
go. 
PN-57/H-93433 - Stal węglowa walcowa-
na. Grodzice. Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru robót budowlano-
montażowych. ITS Warszawa 1989r. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. 
Oznaczanie modułu odkształcenia na-
wierzchni podatnych i podłoża przez ob-
ciążenie płytą 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i 
niewłazowe z betonu niezbrojone, z beto-
nu zbrojonego włóknem stalowym i żelbe-
towe 
PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wy-
kopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania 

pobierania próbek  (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-

trycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania (lub równoważna) 

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości  (lub równoważna) 

PN-EN 1367-1:2007 - Badania właści-
wości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych-- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania 
chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równo-
ważna) 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe 
i niewłazowe z betonu niezbrojone, z be-
tonu zbrojonego włóknem stalowym i żel-
betowe (lub równoważna) 

Drogi samochodowe – Roboty ziemne 
– Wymagania i badania 

Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
nych – Warunki techniczne wykonania 

Geotechnika – Termoizolacja podsta-
wowa, symbole literowe i jednostki miar 

Wytyczne wykonania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych tem-
peratur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 
1988. 

35 1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

35 1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyżej 2,0 kg/dm3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

36 1.4.10. Klasa betonu. 
Symbol literowo M liczbowy (np.B25) 
klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po 
literze B oznacza wytrzymałość gwaran-
towaną Rt, G 

36 1.4.10. Klasa betonu. 
Klasa betonu – określenie jakości i typu 
betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, 
gdzie: 

xx – wytrzymałość charaktery-
styczna w MPa przy ściskaniu 
próbki walcowej o średnicy 15 cm 
i wysokości 30 cm, określonej po 
28 dniach 

yy – wytrzymałość charakterystyczna w 
MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o 
wymiarach boków 15×15×15 cm, określo-
nej po 28 dniach 

36 1.4.11. Wytrzymałość gwarantowa-
na betonu na ściskanie RL G. 
Wytrzymałość zapewniona z 95% praw-
dopodobieństwem, uzyskana w wyniku 
badania na ściskanie kostek sześcien-
nych o boku 150 mm, wykonanych, prze-
chowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-O6250. 

36 1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana 
betonu na ściskanie. 
Zgodnie z normą PN-EN 206-1 (lub rów-
noważną)  klasa betonu to symbol litero-
wo liczbowy (np. C25/30) określający 
beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczby po literze C oznacza-
ją wytrzymałość charakterystyczną ozna-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_charakterystyczna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_charakterystyczna&action=edit&redlink=1
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czaną na próbkach walcowych o wysoko-
ści 300mm i średnicy 150mm oraz sze-
ściennych o wymiarach 150x150x150mm.  

36 2.1.1. Cement - wymagania i bada-
nia. 

a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko 

cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . 
Marki ,,35" - do betonu klasy C20  

b) wymagania dotyczące składu ce-
mentu. Wg ustaleń normy PN-88/B-
30000. 

c) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu 

musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parame-
trów cementu. 

e) Cement pochodzący od każdej do-
stawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-88/B-04300, 

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-
3000. 

36 2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko ce-
ment zgodny z normą PN-EN 197-1:2012 
(lub równoważna) 
b) wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012. 
(lub równoważnej) 
c) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu 
musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów 
cementu. 
e) Cement pochodzący od każdej dosta-
wy musi być poddany badaniom wg nor-
my PN-EN 196-1:2016-07 (lub równo-
ważnej) 

37 2.1.2. Kruszywo. 
Do betonów należy stosować kruszywa 
mineralne odpowiadające wymaganiom 
wg PN-86/B-06712. Jeśli w normach 
przedmiotowych na wyroby, elementy i 
konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
zaleca się stosowanie kruszywa o marce 
nie niższej niż klasa betonu. W przypadku 
betonu o określonym stopniu mrozood-
porności lub wodoszczelności zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej 
niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe 
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego 
(CH-2 mm) i grubego (powyżej 2m m), 
podano w załączniku 1 normy PN-88/B-
06250. Uziarnienie kruszywa powinno 
zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu ce-
mentu i wody, prawidłowego zagęszcze-
nia oraz odpowiedniej urabialności. Do 
betonu do konstrukcji żelbetowych należy 
stosować kruszywo przechodzące przez 
sito o boku oczka kwadratowego 31,5 
mm. W zależności od rodzaju elementu 
wymiar największego ziarna kruszywa 
powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru prze-
kroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między 
prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uży-
ciem go do wykonania mieszanki beto-
nowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15, 

37 2.1.2. Kruszywo. 
Do betonów należy stosować kruszywa 
mineralne odpowiadające wymaganiom 
wg PN-EN 12620+A1:2010 (lub równo-
ważna). Jeśli w normach przedmiotowych 
na wyroby, elementy i konstrukcje nie 
postanowiono inaczej, zaleca się stoso-
wanie kruszywa o marce nie niższej niż 
klasa betonu. W przypadku betonu o 
określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. Za-
lecane łączne graniczne krzywe uziarnie-
nia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 
mm) i grubego (powyżej 2m m), podano w 
PN-EN 12620+A1:2010 (lub równoważ-
na). Uziarnienie kruszywa powinno za-
pewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. Do betonu do 
konstrukcji żelbetowych należy stosować 
kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależ-
ności od rodzaju elementu wymiar naj-
większego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru prze-
kroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między 
prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem 
go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia wykonać zgodnie z 
normą : 



Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

 
 

STRONA: 
 

7 
 

 

- kształtu ziaren wg PN-78/B-
06714/13 

- zwartości pyłów mineralnych wg 
PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń ob-
cych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne 
wykażą niezgodność cech danego kru-
szywa z wymaganiami wg PN-86/B-067 
12, użycie takiego kruszywa może nastą-
pić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa). W celu umożliwienia korekty 
recepty roboczej mieszanki betonowej 
należy prowadzić bieżącą kontrolę wil-
gotności kruszywa wg PN-77/B-067141l8i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 PN-EN 932-1:1999  - Badania pod-
stawowych właściwości kruszyw -- 
Metody pobierania próbek (lub rów-
noważna) 

 PN-EN 933-1:2012 - Badania geo-
metrycznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Oznaczanie składu ziarno-
wego -- Metoda przesiewania (lub 
równoważna) 

 PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania 
mechanicznych i fizycznych właści-
wości kruszyw -- Część 6: Oznacza-
nie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub 
równoważna) 

 PN-EN 1367-1:2007 - Badania wła-
ściwości cieplnych i odporności kru-
szyw na działanie czynników atmos-
ferycznych -- Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności (lub równoważna) 

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Bada-
nia chemicznych właściwości kru-
szyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
(lub równoważna) 

37 2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda 
ta nie wymaga badania. 

37 2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
sów produkcji betonu (lub równoważna).  

37 2.1.4. Domieszki i dodatki do beto-
nu. 
Zaleca się stosowanie do betonów do-
mieszek chemicznych o działaniu napo-
wietrzającym, uplastyczniającym i przy-
śpieszającym. Opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie do-
mieszek kompleksowych: - uplastycznia-
jących i przyśpieszająco -
uplastyczniających. Domieszki do beto-
nów muszą posiadać atest producenta. 

37 2.1.4. Domieszki i dodatki do beto-
nu. 
Zaleca się stosowanie do betonów do-
mieszek chemicznych o działaniu napo-
wietrzającym, uplastyczniającym i przy-
śpieszającym. Opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie do-
mieszek kompleksowych: - uplastycznia-
jących i przyśpieszająco -
uplastyczniających. Domieszki do beto-
nów muszą posiadać atest producenta. 
Domieszki do betonu powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012 
- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
-- Część 2: Domieszki do betonu -- Defini-
cje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie (lub równoważnej) 

37 2.2 Beton. 
Na budowie należy stosować beton o 
klasie określonej w dokumentacji projek-
towej, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wyma-
gania normy PN-88/B-06250: 

wskaźnik wodno - cementowy w/c = 
0,45, 

nasiąkliwość do 5%. 

38 2.2 Beton. 
Na budowie należy stosować beton o 
klasie określonej w dokumentacji projek-
towej, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wyma-
gania normy PN-EN 206+A1:2016-12 - 
Beton -- Wymagania, właściwości, pro-
dukcja i zgodność (lub równoważna) 

38 Skład mieszanki betonowej powinien być 
zgodny z normą PN-88/B-06250 i speł-
niać wymagania: 

38 Skład mieszanki betonowej powinien być 
zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 
- Beton -- Wymagania, właściwości, pro-
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dukcja i zgodność (lub równoważną) i 
spełniać wymagania: 

38 W przypadku odmiennych warunków 
wykonania i dojrzewania (np. odpowie-
trzanie, dojrzewanie w warunkach pod-
wyższonej temperatury), należy uwzględ-
nić wpływ tych czynników na wytrzyma-
łość betonu konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od 
plastycznej, oznaczonej w PN 88/B-
06250 symbolem K-3. 

38 W przypadku odmiennych warunków wy-
konania i dojrzewania (np. odpowietrza-
nie, dojrzewanie w warunkach podwyż-
szonej temperatury), należy uwzględnić 
wpływ tych czynników na wytrzymałość 
betonu konsystencja mieszanek betono-
wych powinna być nie rzadsza od pla-
stycznej, oznaczonej zgodnie z PN-EN 
206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna). 

38 Sprawdzenie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie 
metody badania: 

- metodąVe-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsy-

stencją mieszanki a kontrolowaną meto-
dami wg PN-88/B-06250 nie mogą 

 przekraczać: 
- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem 

opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do 

K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem 
Ve-Be. Do Konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 

38-
39 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się następujące metody ba-
dania: 

 Metoda opadu stożka (wg PN-EN 
12350-2 „Badania mieszanki beto-
nowej – Część 2: Badanie konsy-
stencji metodą opadu stożka” (lub 
równoważna)), 

 Metoda oznaczania stopnia zagęsz-
czalności (wg PN-EN 12350-4 „Ba-
dania mieszanki betonowej – Część 
4: Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności” 
(lub równoważna)), 

 Metoda stolika rozpływowego (wg 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki 
betonowej – Część 5: Badanie kon-
systencji metodą stolika rozpływo-
wego” (lub równoważna)), 

 Metoda rozpływu stożka (wg. PN-EN 
12350-8 „Badania mieszanki beto-
nowej – Część 8: Beton samoza-
gęszczalny -- Badanie metodą roz-
pływu stożka” (lub równoważna)), 

 Metoda Ve-be (wg PN-EN 12350-
3:2011 „Badania mieszanki betono-
wej – Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe” (lub równoważna), 

40 Roboty betoniarskie muszą być wyko-
nane zgodnie z wymaganiami norm PN-
88/B-06250 i PN-65/B 

06251. 

40 Roboty betoniarskie muszą być wyko-
nane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670:2011 - Wykonywanie konstruk-
cji z betonu (lub równoważnej). 

41 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
zapewnienia wykonania badań laborato-
ryjnych (przez własne laboratorium lub 
inne uprawnione) przewidzianych nor-
mąPN-88/B-06250 i dodatkowymi wyma-
ganiami oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie Inspektora Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów, 

41 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
zapewnienia wykonania badań laborato-
ryjnych (przez własne laboratorium lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą 
PN-EN 13791:2008 (lub równoważna) 
Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie 
w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-
robach betonowych i dodatkowymi wyma-
ganiami oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie Inspektora Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów, 

41 Powyższe badania powinny spełniać 41 Powyższe badania powinny spełniać 
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wymagania zwarte w normie PN-88/B-
06250. 

wymagania zwarte w normie PN-EN 
13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu 
na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub równoważna). 

42 Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B 32250. 

42 Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004 (lub równoważnej). 

43 6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu na-
leży w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych 
o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

1 próbka na 1000 zasobów, 
1 próbka na 50 m3 betonu 
3 próbki na dobę, 

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie 
liczby próbek na partię do 3 wymaga 
zgodny Inspektora Nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej rów-
nomiernie w okresie betonowania, a na-
stępnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni 
zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewi-
dzianej 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 be-
tonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, spełnienie tego wa-
runku w okresie późniejszym lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się badania nieniszczące wytrzyma-
łości betonu wg PN 74/B-06261 lub PN- 
74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań 
będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych 
próbek i badanie wytrzymałości określona 
na próbkach kontrolnych 150x150x150 
mm spełnia następujące warunki: 

a) przy liczbie kontrolowanych próbek 
n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-
88/B-06250) gdzie 

Ri min - najmniejsza wartość wytrzy-
małości w badanej serii złożonej z n pró-
bek, 

a - współczynnik zależny od liczby 
próbek n wg zestawienia poniżej, 

G - wytrzymałość gwarantowana. 
Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba pró-

bek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 

43 6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu na-
leży w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne i badanie przeprowadzić zgod-
nie z normą PN-EN 13791:2008 Ocena 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-
robach betonowych (lub równoważna). 
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14 
współczynnik a = 1,15 współczynnik a 

= 1,10 współczynnik a = 1,05 
W przypadku gdy warunek (2) nie jest 

spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie.,  

jeżeli: Ri min CI (3) 
Oraz R> 1,2Rb G(4) 
Gdzie: 
R - średnia wartość wytrzymałości ba-

danej serii próbek, 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek 

n równej lub większej niż 15, zamiast 
warunku (2) obwiązuje 

warunek: 
R-I,64s>Rb G(6) W którym: R 
średnia wartość, 
s - odchylenie standardowe wytrzyma-

łości. W przypadku gdy odchylenie stan-
dardowe wytrzymałości s jest większe od 
wartości 0,2 R, zaleca się ustalenie i usu-
nięcie przyczyn powodujących zbyt duży 
rozrzut wytrzymałości 

44 Dla określenia nasiąkliwości betonu 
należy pobrać przy stanowisku betono-
wania - co najmniej l raz w okresie beto-
nowania 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 PN-
88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 
zgodnie z PN-88/B¬06250. 

43-
44 

Dla określenia nasiąkliwości betonu 
należy pobrać przy stanowisku betono-
wania - co najmniej l raz w okresie beto-
nowania 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 wła-
ściwą normą. 

Próbki przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 
zgodnie z właściwą normą. 

46 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody ba-

dań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z 

dodatkami. 
PN-88/B-30002 Cement specjalne. 
PN-88/B-30011 Cement portlandzki 

szybko-twardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 

Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-
ślenia 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-
ślenia.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne 
do betonu. 

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mine-
ralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineral-
ne, badania. Oznaczenie zwartości za-
nieczyszczeń 

45-
46 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania 
cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzy-
małości (lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, właściwości, produkcja i zgod-
ność (lub równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do 
betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu (lub równo-
ważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do 
betonu(lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych właściwości kruszyw -- Metody po-
bierania próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
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przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwo-
ści cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania 
chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równo-
ważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodność, oznakowanie i etykieto-
wanie” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczal-
ności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego”” (lub rów-
noważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 8: Beton samozagęsz-
czalny -- Badanie metodą rozpływu stoż-
ka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki 
betonowej – Część 3: Badanie konsy-
stencji metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości 
betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 

48 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-75/B-06250 Beton zwykły 

48 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania 
cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzy-
małości (lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, właściwości, produkcja i zgod-
ność (lub równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do 
betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu (lub równo-
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ważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do 
betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych właściwości kruszyw -- Metody po-
bierania próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwo-
ści cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania 
chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równo-
ważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodność, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczal-
ności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego” (lub rów-
noważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 8: Beton samozagęsz-
czalny -- Badanie metodą rozpływu stoż-
ka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki 
betonowej – Część 3: Badanie konsy-
stencji metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości 
betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 

50 Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) 
lub posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

50 Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN-EN, 
lub równoważnych) lub posiadają odpo-
wiednie aprobaty techniczne. 

53 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

53-
54 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13969:2006, PN-EN 
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Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-

wa wodochronna. Definicje. wymagania i 
metody badań i wytrzymałościowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo-
łowe. Metody badań. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na 
tekturze budowlanej 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii 
lub taśmie aluminiowej 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa 
zgrzewalna na osnowie zdwojonej prze-
szywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego 

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i 
asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roz-
twory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe. 

z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Zasady 
pobierania próbek 

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wy-
roby wodochronne. Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów. 
Określanie stabilności wymiarów 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i 

asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja 
anionowa 

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja 
kationowa 

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa 
zalewowa 

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-
kauczukowa 

Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych, 
tom i Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r. 

13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby 
wodochronne -- Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wy-
robami asfaltowymi do izolacji przeciw-
wodnej części podziemnych - Definicje i 
właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i 
metody badań i wytrzymałościowych. (lub 
równoważna) 

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
stabilności wymiarów (lub równoważna) 

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby 
wodochronne. Wyroby asfaltowe. 

z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Zasady 
pobierania próbek  

Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych, tom              
i Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
(lub równoważna) 

55 Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) 
lub posiadają odpowiednie aprobaty 
techniczne. 

55  Dopuszcza się stosowanie mate-
riałów zamiennych pod warunkiem, że 
spełniają wymagania odpowiednich norm 
(PN-EN (lub równoważnych) lub posiada-
ją odpowiednie aprobaty techniczne.  

57 Sprawdzenie robót polega na skontrolo-
waniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach PN-
62/B-10144, PN-92/B-03380, PN-B-
79405:1997, PN-B-79406:1997 i instruk-
cjach producentów materiałów 

57 Sprawdzenie robót polega na skontrolo-
waniu ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, odpowiednich 
normach PN-EN (lub równoważnych) i 
instrukcjach producentów materiałów. 

59 10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE. 59- 10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE. 
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PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i 
metody badań i wytrzymałościowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i 
asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roz-
twory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobiera-
nia próbek 

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i 
asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja 
anionowa 

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja 
kationowa 

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-
kauczukowa 

Warunki techniczne wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych, tom 
I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

60 PN-EN 13984:2013-06 - Elastyczne wy-
roby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji prze-
nikania pary wodnej -- Definicje i właści-
wości (lub równoważna) 
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby 
wodochronne. Wyroby asfaltowe z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobierania 
próbek (lub równoważna) 
PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 - Ela-
styczne wyroby wodochronne -- Wyroby 
asfaltowe na osnowie do pokryć dacho-
wych. Definicje i właściwości. (lub równo-
ważna) 
PN-EN 13859-1+A1: 2008 - Elastyczne 
wyroby wodochronne. Definicja i właści-
wości wyrobów podkładowych. Część 1: 
Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokry-
cia dachowe. (lub równoważna) 
PN-EN 13956: 2006 - Elastyczne wyroby 
wodochronne Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do pokryć dachowych -- 
Definicje i właściwości. (lub równoważna) 
PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych -- 
Definicje i właściwości. (lub równoważna) 
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby asfal-
towe do izolacji przeciwwilgociowej łącz-
nie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych --  
Definicje i właściwości. (lub równoważna) 
PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne -- Wyroby asfal-
towe do regulacji przenikania pary wodnej 
--  Definicje i właściwości. (lub równoważ-
na) 
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 - Elastycz-
ne wyroby wodochronne  Wyroby z two-
rzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 
przenikania pary wodnej -- Definicje i wła-
ściwości. (lub równoważna) 
PN-EN 14909: 2007 - Elastyczne wyroby 
wodochronne Wyroby z tworzyw sztucz-
nych i kauczuku do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej Definicje i właściwo-
ści. (lub równoważna) 
PN-EN 14967: 2007 - Elastyczne wyroby 
wodochronne Wyroby asfaltowe do po-
ziomej izolacji przeciwwilgociowej Defini-
cje i właściwości. (lub równoważna) 

60 Styropian powinien odpowiadać normie 
branżowej BN-91/6363-02 i posiadać 
świadectwo ITP. 

61 Styropian powinien odpowiadać normie 
branżowej PN-EN 13163+A2:2016-12 - 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownic-
twie -- Wyroby ze styropianu (EPS) pro-
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dukowane fabrycznie -- Specyfikacja i 
posiadać świadectwo ITP  (lub równo-
ważnej). 

62 PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-
89/B-04620 PN-93/B-02021 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna bu-
dynków. Wymagania i obliczenia 

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne 
porowate. Płyty styropianowe palne 

i samogasnące. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby 

termoizolacyjne. Terminologia i klasyfika-
cja. 
PN-93/B-O2021 Izolacja cieplna. Wielko-
ści fizyczne i definicje. 

63 PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fa-
brycznie – Specyfikacja (lub równoważna) 

63 Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących 
norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty 
techniczne w przypadku braku odpowied-
nich norm. 

64 Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących 
norm (PN-EN, lub równoważnych) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przy-
padku braku odpowiednich norm. 

64 Kotwie do łączenia murów powinny być 
ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-
84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-
76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien 
wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okrągłe do mo-
cowania ościeżnic – 5-5x150 lub 6,0x175 
wg BN-87/5028-12. 

65 Kotwie do łączenia murów powinny być 
zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10 - 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do 
murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki (lub równoważną). 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-
EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na 
gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 
2: Warunki techniczne dostawy stali kon-
strukcyjnych niestopowych (lub równo-
ważną). Przekrój bednarki powinien wy-
nosić co najmniej 2 x 20 mm.  
Gwoździe budowlane okrągłe do moco-
wania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu 
stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna). 

64 Sprawdzić jakość elementów murowych i 
zapraw, wymagając od producentów wy-
robów certyfikatów zgodności lub dekla-
racji zgodności lub też prowadząc bada-
nia we własnym zakresie i oceniając je 
zgodnie z PN-B-03002:1999. 

65 Sprawdzić jakość elementów murowych i 
zapraw, wymagając od producentów wy-
robów certyfikatów zgodności lub deklara-
cji zgodności lub też prowadząc badania 
we własnym zakresie i oceniając je zgod-
nie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eu-
rokod 6 -- Projektowanie konstrukcji mu-
rowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
murowych (lub równoważna). 
 

65 Elementy powinny być czyste, a ich po-
wierzchnie powinny być przed ułożeniem 
zwilżone wodą nie dopuszcza się wbu-
dowywania elementów uszkodzonych w 
stopniu przekraczającym wielkości poda-
ne w BN-90/6145-01 , 

66 Elementy powinny być czyste, a ich po-
wierzchnie powinny być przed ułożeniem 
zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudo-
wywania elementów uszkodzonych w 
stopniu przekraczającym wielkości poda-
ne w PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub 
równoważna). 

65 Wymagania i badania przy odbiorze mu-
rów wykonanych z cegły reguluje norma 
PN-68/B-1 0020. 

67 Wymagania i badania przy odbiorze mu-
rów wykonanych z cegły reguluje norma 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub rów-
noważna). 
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66 W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie zosta-
ła przekroczona, należy wykonać pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przy-
miarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych 
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

68 W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przy-
miarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych 
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05. (lub równoważna). 
 

67 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
Badanie cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Kon-
strukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i 
badania przy odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów z auto-
klawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki 
do zapraw do murów. Definicje, wymaga-
nia, zgodność, oznakowanie i etykieto-
wanie 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane 
ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. 
Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budow-
lanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykoro-
zyjne do zabezpieczania zbrojenia w 
elementach z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. 
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczą-
ce zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych, tom I 

69 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 
-- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub 
równoważna) 
PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja 
wyrobów dodatkowych do murów -- Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i 
wsporniki . (lub równoważna) 
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowa-
ne na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 2: Warunki techniczne dostawy 
stali konstrukcyjnych niestopowych  (lub 
równoważna) 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu 
stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna) 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki 
do zapraw do murów. Definicje, wymaga-
nia, zgodność, oznakowanie i etykietowa-
nie (lub równoważna) 
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. 
Metody badań (lub równoważna) 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
(lub równoważna) 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. 
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności (lub równoważna) 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada-
nia (lub równoważna) 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczą-
ce zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

69 2.1.1 Klasy i gatunki stali zbroje-
niowej wg dokumentacji technicznej. 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-
84023106:1989. Główne pręty w kon-
strukcjach żelbetowych, wykonać ze stali 
klasy A-IIIN(RB500W). Dotyczy to 
wszystkich elementów konstrukcji żelbe-
towych wymienionych w punkcie 1.4. 
Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbro-
jenie podkładów pod posadzki ze stali 
AIIIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku 
QS24. 

70 2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojenio-
wej wg dokumentacji technicznej. 
Stal wg PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 
2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków, wykonać ze stali klasy A-
IIIN(RB500W). Dotyczy to wszystkich 
elementów konstrukcji żelbetowych wy-
mienionych w punkcie 1.4. Pręty rozdziel-
cze i strzemiona, oraz zbrojenie podkła-
dów pod posadzki ze stali AIIIN Siatki 
zgrzewane ze stali gatunku QS24 (lub 
równoważna). 

70 Pręty stołowe użyte do wykonania wkła-
dek zbrojeniowych powinny być wypro-
stowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie 
zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postano-
wień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264, Wykonawca zapewni przygoto-
wanie siali na stanowisku zadaszonym, 
umieszczonym zgodnie z Projektem Za-
gospodarowania Placu Budowy, wyposa-
żonym w urządzenia do gięcia i prosto-
wania prętów stalowych o średnicy do 25 
mm. 

72 Pręty stołowe użyte do wykonania wkła-
dek zbrojeniowych powinny być wypro-
stowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie 
zbrojenia należy wykonywać wg projektu 
z równoczesnym zachowaniem postano-
wień normy PN-EN 1992-1-1:2008 - Eu-
rokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z 
betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i re-
guły dla budynków (lub równoważna). 
Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 
1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowa-
nie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków (lub 
równoważna), Wykonawca zapewni przy-
gotowanie siali na stanowisku zadaszo-
nym, umieszczonym zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Placu Budowy, wypo-
sażonym w urządzenia do gięcia i prosto-
wania prętów stalowych o średnicy do 25 
mm.  

71 10. 0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania 
robót przytoczone w Kontrakcie nie prze-
widują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniższych 
przepisów. Wykonawca nie będzie rościł 
żadnych kosztów związanych ze spełnie-
niem postanowień poniższych dokumen-
tów. 

PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki. 

PN-H-93215:982 Walcówka i pręty 
stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betono-
we, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

73 10. 0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania 
robót przytoczone w Kontrakcie nie prze-
widują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniższych 
przepisów. Wykonawca nie będzie rościł 
żadnych kosztów związanych ze spełnie-
niem postanowień poniższych dokumen-
tów. 

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eu-
rokod 2 Projektowanie konstrukcji z beto-
nu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. (lub równoważna) 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia 
betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Posta-
nowienia (lub równoważna) 

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- 
Projektowanie konstrukcji z betonu -- 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków (lub równoważna) 

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie 
konstrukcji betonowych. (lub równoważ-
na) 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena 
zgodności. Deklaracja zgodności składa-
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na przez dostawcę. Część 1: Wymagania 
ogólne. (lub równoważna) 

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. 
Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. 
Część 1: Złącza spawane/zgrzewane 
nośne. (lub równoważna) 

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. 
Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. 
Część 2: Złącza spawane/zgrzewane 
nienośne.(lub równoważna) 

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do 
zbrojenia betonu. Pręty gładkie. (lub rów-
noważna) 

Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbro-
jenie konstrukcji żelbetowych”, Wydawnic-
two ITB, Warszawa 2012. (lub równoważ-
na) 

73 2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-
B-197011997. Dopuszczalne jest stoso-
wanie cementu marki ,,325" 

74 2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-
EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna). 

73 2.1.3. Badania podstawowych parame-
trów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom wg normy 
PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań 
cementu pochodzącego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami badań cemen-
towni - można wykonać tylko w zakresie 
badań podstawowych. 

74 2.1.3. Badania podstawowych parame-
trów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012 
(lub równoważnej) - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
Zakres badań cementu pochodzącego z 
dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni - można wykonać 
tylko w zakresie badań podstawowych. 

74 2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Wodę przewiduje się czer-
pać z wodociągów miejskich (woda ta nie 
wymaga badania) 

75 2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
sów produkcji betonu (lub równoważna) 

75 Roboty betoniarskie muszą być wykona-
ne zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-O6250 i PN-65/B-O6251 

76 Roboty betoniarskie muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z 
betonu (lub równoważnej)  

76 Woda stosowana do polewania zaprawy 
powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. 

77 Woda stosowana do polewania zaprawy 
powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004. (lub równoważna) 

76 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbe-
towe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. 
Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do 

77-
78 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania 
cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzy-
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betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kru-
szywa mineralne. Badania. PN-88/B-
32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechne-
go użytku. Skład wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgod-
ności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

małości (lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, właściwości, produkcja i zgod-
ność (lub równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do 
betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu (lub równo-
ważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do 
betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych właściwości kruszyw -- Metody po-
bierania próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwo-
ści cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania 
chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równo-
ważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodność, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczal-
ności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego” (lub rów-
noważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 8: Beton samozagęsz-
czalny -- Badanie metodą rozpływu stoż-
ka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki 
betonowej – Część 3: Badanie konsy-
stencji metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości 
betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betono-
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wych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 

77 2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-
B-197011997. Dopuszczalne jest stoso-
wanie cementu marki ,,325" 

79 2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi spełniać wymagania zawarte w PN-
EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 

77 2.1.3. Badania podstawowych parame-
trów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom wg normy 
PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań 
cementu pochodzącego z dostawy, dla 
której jest atest z wynikami badań cemen-
towni - można wykonać tylko w zakresie 
badań podstawowych. 

79 2.1.3. Badania podstawowych parame-
trów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy 
musi być poddany badaniom, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012 - 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku (lub równoważna) 
Zakres badań cementu pochodzącego z 
dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni - można wykonać 
tylko w zakresie badań podstawowych. 

78 2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Wodę przewiduje się czer-
pać z wodociągów miejskich (woda ta nie 
wymaga badania) 

80 2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
sów produkcji betonu (lub równoważna). 

79 Roboty betoniarskie muszą być wykona-
ne zgodnie z wymaganiami norm: PN-
88/B-O6250 i PN-65/B-O6251 

81 Roboty betoniarskie muszą być wykonane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z 
betonu (lub równoważna). 

80 Woda stosowana do polewania zaprawy 
powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250. 

82 Woda stosowana do polewania zaprawy 
powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004. (lub równoważna). 

81 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbe-
towe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. 
Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do 
betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kru-
szywa mineralne. Badania. PN-88/B-
32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechne-
go użytku. Skład wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do beto-
nu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 
badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgod-
ności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: 

83-
84 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania 
cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzy-
małości (lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wy-
magania, właściwości, produkcja i zgod-
ność (lub równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do 
betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu (lub równo-
ważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do 
betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawo-
wych właściwości kruszyw -- Metody po-
bierania próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geome-
trycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
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Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania me-
chanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwo-
ści cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania 
chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równo-
ważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wyma-
gania, zgodność, oznakowanie i etykieto-
wanie (lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 2: Badanie konsystencji 
metodą opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczal-
ności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 5: Badanie konsystencji 
metodą stolika rozpływowego” (lub rów-
noważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki be-
tonowej – Część 8: Beton samozagęsz-
czalny -- Badanie metodą rozpływu stoż-
ka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki 
betonowej – Część 3: Badanie konsy-
stencji metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie kon-
strukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości 
betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betono-
wych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 

82 2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego 
krycia 
VEDAG VEDATECT EUROFLEX PYE 
PV 250 S5 

85 2.1.Papa termozgrzewalna wierzchnie-
go krycia  
 

83 - Roztwór asfaltowy pakowany powinien 
być w szczelnie zamknięte bębny meta-
lowe w PNO - 79601. 

86 Roztwór asfaltowy pakowany powinien 
być w szczelnie zamknięte bębny meta-
lowe. 

85 10. Przepisy związane 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. 
Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i 
powłok asfaltowych. Wymagania i bada-
nia 

przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana 

89 10. Przepisy związane 
PN-EN 13969:2006, PN-EN 

13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby 
wodochronne -- Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wy-
robami asfaltowymi do izolacji przeciw-
wodnej części podziemnych - Definicje i 
właściwości. (lub równoważna) 
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na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do grun-
towania. 

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfalto-
wa wodochronna. Definicje. wymagania i 
metody badań i wytrzymałościowych. (lub 
równoważna) 

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyro-
by wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów. Okre-
ślanie stabilności wymiarów (lub rów-
noważna) 
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby 

wodochronne. Wyroby asfaltowe. 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów. Zasady 
pobierania próbek (lub równoważna) 

Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych, tom              
i Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

87 Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze częściowym i końcowym robót 
blacharskich reguluje norma PN-61 IB-1 
0245. 

90 Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze częściowym i końcowym robót 
blacharskich reguluje norma PN-EN 
501:1999 (lub równoważna) 

89 Gwoździe blacharskie powinny od-
powiadać ogólnym wymaganiom PN-
84/M-81 000 oraz PN-EN 10230-1:2003. 
Gwoździe powinny być ocynkowane 

Gwoździe budowlane stosowane do 
robót blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-84/M-81 000. 

90 Gwoździe blacharskie powinny odpo-
wiadać ogólnym wymaganiom PN-EN 
10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalo-
wego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna). 

Gwoździe budowlane stosowane do 
robót blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 10230-1:2003 - 
Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: 
Gwoździe ogólnego przeznaczenia (lub 
równoważna). 

89 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie 

budowlane z blachy stalowej ocynkowa-
nej i cynkowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

93 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 501:1999 - Wyroby do pokryć 

dachowych z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu (lub rów-
noważna) 

PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z 
drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe 
ogólnego przeznaczenia. (lub równoważ-
na) 

92 BN-66/5059-61 Uchwyty do rur spusto-
wych okrągłych  
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien póło-
krągłych 

95 PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i ele-
menty wyposażenia z PVC-U -- Definicje, 
wymagania i badania (lub równoważna) 
PN-EN 12200-1:2016-05 - Systemy prze-
wodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
wody deszczowej do zewnętrznego za-
stosowania ponad ziemią -- Nieplastyfi-
kowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu (lub równoważna) 
PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z ar-
kuszy metalowych z okrągłym usztywnio-
nym obrzeżem przedniej strony i rury 
spustowe łączone na zakład (lub równo-
ważna) 

96 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010   ; PN-

90/B- 78010 PN-68//M-78010  

98 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i 
drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eks-
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PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  ; PN-
78/M-02138 

ploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi ze-
wnętrzne (lub równoważna) 
PN-EN 12608-1:2016-04 - Kształtowniki z 
nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Kla-
syfikacja, wymagania i metody badań -- 
Część 1: Niepowlekane kształtowniki z 
PVC-U o powierzchniach w jasnych kolo-
rach (lub równoważna) 

98 5.2. Wymagania dla tynków wewnętrz-
nych, cementowo – wapiennych, gipso-
wych zostały opisane w PN-70/B 10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wyma-
gania i badania przy odbiorze”. 

100 5.2. Wymagania dla tynków wewnętrz-
nych, cementowo – wapiennych zgodnie z 
normą PN-EN 998-1:2012  (lub równo-
ważna)Wymagania dotyczące zapraw do 
murów. Część 1: Zaprawa tynkarska, dla 
tynków gipsowych zostały opisane w PN-
EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki 
gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 
(lub równoważna). 

99 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
Badania cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych. roboty tynkowe. 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budow-
lanych. Wymagania 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre-
ślenia 
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. 
Oznakowanie stopnia białości. 
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza staty-
styczna kontrola jakości 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wap-
no niegaszone oraz hydratyzowane. Ana-
liza chemiczna. 
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, su-
cho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

101 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczą-
ce zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska (lub równoważna) 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i 
tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wy-
magania. (lub równoważna) 
 

100 Farby powinny posiadać odporność og-
niową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty 
higieniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. 

103 Farby powinny posiadać odporność og-
niową wg PN-EN 13501-1+A1:2010 - 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowla-
nych i elementów budynków -- Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań 
reakcji na ogień (lub równoważna) 

101 5.2. Wymagania przy wykonaniu robót 
malarskich zostały opisane w PN-69/B-
10280 "Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-
10285 "Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych". 

103 5.2. Wymagania przy wykonaniu robót 
malarskich zgodnie z odpowiednimi nor-
mami PN-EN (lub równoważnymi) i zale-
ceniami producenta. 

103 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budow-
lane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-
nymi farbami emulsyjnymi, Roboty malar-
skie budowlane farbami, lakierami i ema-
liami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownic-

105 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja 
ogniowa wyrobów budowlanych i elemen-
tów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na 
ogień (lub równoważna) 
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – 
Terminy i definicje (lub równoważna) 
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twie dla zastosowanych farb i lakierów. PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery – Wy-
roby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowane na zewnątrz – Kla-
syfikacja i dobór (lub równoważna) 
PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery – Wy-
roby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowane na zewnątrz – 
Część 2: Wymagania eksploatacyjne (lub 
równoważna) 
PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery – Wy-
roby lakierowe i systemy powłokowe na 
drewno zastosowane na zewnątrz – 
Część 3: Badanie w naturalnych warun-
kach atmosferycznych (lub równoważna) 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – 
Wodne wyroby lakierowe i systemy po-
włokowe na wewnętrzne ściany i sufity – 
Klasyfikacja (lub równoważna) 
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wy-
roby lakierowe i systemy powłokowe sto-
sowane na zewnątrz na mury i beton – 
Część 1: Klasyfikacja (lub równoważna) 
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery – 
Powłoki na aluminium i na stopy alumi-
nium dla budownictwa – Część 1: Powłoki 
z farb proszkowych (lub równoważna) 
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery – Po-
włoki z farb proszkowych do ocynkowa-
nych lub szerardyzowanych wyrobów 
stalowych do celów konstrukcyjnych (lub 
równoważna) 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery 
– Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich – Część 7: Wykonywanie 
i nadzór prac malarskich (lub równoważ-
na) 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery 
– Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich – Część 8: Opracowanie do-
kumentacji dotyczącej nowych prac 
i renowacji (lub równoważna) 

104 Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze częściowym i końcowym robót 
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 
0145 oraz okładzin z płytek ściennych - 
norma PN-75/B-10121. 

106 Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze częściowym i końcowym robót 
posadzkowych oraz okładzin z płytek 
ściennych zgodnie z odpowiednimi nor-
mami PN-EN (lub równoważnymi). 

104 Proponowane materiały podano w Doku-
mentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem, że spełniają wymagania od-
powiednich norm (PN-EN, PN) lub posia-
dają aprobaty techniczne, w przypadku 
braku odpowiednich norm. 

106 Proponowane materiały podano w Doku-
mentacji Projektowej. Dopuszcza się sto-
sowanie materiałów zamiennych pod wa-
runkiem, że spełniają wymagania odpo-
wiednich norm (PN-EN, lub równoważ-
nych) lub posiadają aprobaty techniczne, 
w przypadku braku odpowiednich norm. 

107 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek ka-
mionkowych (terakotowych), klinkiero-
wych i lastrykowych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze 

109 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe 
oraz materiały do ich wykonania. Materia-
ły. Właściwości i wymagania (lub równo-
ważna) 
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PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek 
ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe 
oraz materiały do ich wykonania.
 Materiały. Właściwości i wyma-
gania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i za-
prawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Defi-
nicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek 
Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
dla klejów cementowych i zapraw do spo-
inowania 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do 
spoinowania płytek. Oznaczanie odpor-
ności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoino-
wania płytek Definicje i wymagania tech-
niczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramicz-
ne. Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty 
ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Defi-
nicje i wymagania techniczne (lub równo-
ważna) 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek 
Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
dla klejów cementowych i zapraw do spo-
inowania (lub równoważna) 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do 
spoinowania płytek. Oznaczanie odporno-
ści chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych (lub równoważna) 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoino-
wania płytek Definicje i wymagania tech-
niczne. (lub równoważna) 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramicz-
ne. Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa (lub równoważna) 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty 
ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru (lub równoważna) 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty 
ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni (lub 
równoważna) 
 

110 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolą jakości wykonywanych robót 
należy objąć poszczególne etapy:  

mocowanie rusztu (zawie-
si),  
mocowanie opraw oświe-
tleniowych,  

poziomość płaszczyzny sufitu. 

110 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę robót przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 13964:2014-
05 - Sufity podwieszane -- Wymagania i 
metody badań (lub równoważnej) 
Kontrolą jakości wykonywanych robót 
należy objąć poszczególne etapy:  
mocowanie rusztu (zawiesi),  
mocowanie opraw oświetleniowych,  
poziomość płaszczyzny sufitu. 

111 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przed przystąpieniem do robót wykonaw-
cy oraz nadzór techniczny winny się do-
kładnie zaznajomić z całością dokumen-
tacji, dotyczy to zwłaszcza projektu orga-
nizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w spra-
wach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań. 
 

111 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przed przystąpieniem do robót wykonaw-
cy oraz nadzór techniczny winny się do-
kładnie zaznajomić z całością dokumen-
tacji, dotyczy to zwłaszcza projektu orga-
nizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w spra-
wach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań. 
PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwie-
szane -- Wymagania i metody badań (lub 
równoważna) 

113 Płyty z wełny mineralnej - zalecza się 
stosowanie płyt lamelowych wełny ka-
miennej o prostopadłym do powierzchni 
układzie włókien, co umożliwia mocowa-
nie bez konieczności stosowania łączni-
ków mechanicznych, na podłożach no-

113 Płyty z wełny mineralnej - zaleca się sto-
sowanie płyt lamelowych wełny kamiennej 
o prostopadłym do powierzchni układzie 
włókien, co umożliwia mocowanie bez 
konieczności stosowania łączników me-
chanicznych, na podłożach nowych i no-
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wych i nośnych do wysokości 25m od 
poziomu terenu oraz z zastosowaniem 
klejenia zaprawą SKS. 
Co do wymiarów - lamele i płyty - winny 
spełniać wymagania określone w PN-
EN822:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie - Określanie  długości i 
szerokości” oraz PN-EN 823:1998 „Wy-
roby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Określenie grubości” i powinny zamykać 
się w zakresie od -1 do +3mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności 
względnej powinna spełniać wymagania 
PN-EN 1604:1999: „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określenie 
stabilności wymiarowej w określonych 
warunkach temperaturowych i wilgotno-
ściowych” i powinna zamykać się w prze-
dziale + 1mm . 
Wymiary lameli: dłu-
gość/szerokość/grubość = 1200/200/50 
do 200mm 
Wymiary płyt: długość/szerokość/grubość 
= 1200/600/50 do 200mm 
Preparat gruntujący 
Stosować można zamiennie preparat 
gruntujący MPGp lub GTM 
Siatka z włókna szklanego bezwęzełkowa 
o oo gramaturze 145 lub 165g/m

2
 

mineralna szlachetna masa tynkarska do 
dekoracyjnych wypraw cienkowarstwo-
wych w metodzie „lekkiej” – kolor biały, 

śnych do wysokości 25m od poziomu 
terenu oraz z zastosowaniem klejenia 
zaprawą systemowa. 
Co do wymiarów - lamele i płyty - winny 
spełniać wymagania określone w PN-EN-
822:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie - Określanie  długości i 
szerokości” (lub równoważna) oraz PN-
EN 823:2013-07 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określenie gru-
bości” i powinny zamykać się w zakresie 
od -1 do +3mm (lub równoważna). 
Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności 
względnej powinna spełniać wymagania 
PN-EN 1604:2013-07 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określenie sta-
bilności wymiarowej w określonych wa-
runkach temperaturowych i wilgotnościo-
wych” i powinna zamykać się w przedziale 
+ 1mm . (lub równoważna) 
Wymiary lameli: dłu-
gość/szerokość/grubość = 1200/200/50 
do 200mm 
Wymiary płyt: długość/szerokość/grubość 
= 1200/600/50 do 200mm 
Preparat gruntujący 
Stosować można zamiennie preparat 
gruntujący pod tynk minelarny i silikatowy. 
Siatka z włókna szklanego bezwęzełkowa 
o oo gramaturze 145 lub 165g/m

2
 

mineralna szlachetna masa tynkarska do 
dekoracyjnych wypraw cienkowarstwo-
wych w metodzie „lekkiej” – kolor biały, 

114 Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub 
zagruntować podkładem quick-mix ABS 
lub UG.  

114 Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub 
zagruntować podkładem na silnie lub 
nierównomiernie chłonne podłoża. 

116 5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
przy pomocy łączników mechanicznych 
odbywa się powinno po całkowitym 
stwardnieniu zaprawy klejącej SKS (ok. 
3-4 dni) 

116 5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
przy pomocy łączników mechanicznych 
odbywać się powinno po całkowitym 
stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 
dni). 

116 UWAGA  Zbrojenie diagonalne wykonu-
jemy przed wykonywaniem warstwy zbro-
jonej.  5.5. Tynk strukturalny 5.5.1. Pod-
łoże pod tynk Podłożem pod tynk w sys-
temie BSO LobathermW jest warstwa 
zbrojona. Podłoże musi być suche, czy-
ste,  bez pyłów, wykwitów i substancji o 
działaniu antyadhezyjnym. Podłoże pod 
tynk powinno być równomiernie zwilżone.   
Wszystkie podłoża mocno lub nierówno-
miernie nasiąkliwe powinny być pokryte 
podkładem gruntującym przeznaczonym 
pod tynki strukturalne  quick-mix MPGp 
lub GTM.    
UWAGA Warstwa zbrojąca wykonana z 
zaprawy quick-mix SKS nie wymaga 
gruntowania    

116
-
117 

5.5. Tynk strukturalny  
5.5.1. Podłoże pod tynk Podłożem pod 
tynk w odpowiednim systemie BSO jest 
warstwa zbrojona. Podłoże musi być su-
che, czyste,  bez pyłów, wykwitów i sub-
stancji o działaniu antyadhezyjnym. Pod-
łoże pod tynk powinno być równomiernie 
zwilżone.   
Wszystkie podłoża mocno lub nierówno-
miernie nasiąkliwe powinny być pokryte 
podkładem gruntującym przeznaczonym 
pod tynki strukturalne .    
UWAGA Warstwa zbrojąca wykonana z 
zaprawy nie wymaga gruntowania    
Dokładny sposób użycia opisany jest na 
opakowaniu oraz w kartach technicznych. 
Należy bezwzględnie stosować się do 
tych procedur.  
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115 Nie należy stosować na ocieplonych fa-
sadach kolorów o współczynniku reflek-
syjności światła HBW poniżej 20, zgodnie 
z wzornikiem barw quick-mix - Kolekcja A 
i B. 

117 Nie należy stosować na ocieplonych fa-
sadach kolorów o współczynniku reflek-
syjności światła HBW poniżej 20, zgodnie 
z wzornikiem barw dla odpowiedniego 
systemu. 

118 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budyn-
ków. Wymagania i obliczenia 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termo-
izolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości 
fizyczne i definicje. 

118 10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-EN 822:2013-07 - „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określanie  
długości i szerokości” (lub równoważna) 
PN-EN 823:2013-07 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określenie gru-
bości” (lub równoważna) 
PN-EN 1604:2013-07 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Określenie sta-
bilności wymiarowej w określonych wa-
runkach temperaturowych i wilgotnościo-
wych” (lub równoważna) 

119 1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami PN-M-47900-2. 

119 1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  

119 Elementy rusztowania zastosowane na 
budowie muszą posiadać atest dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wg 
normy PN-M-47900-2 

119 Elementy rusztowania zastosowane na 
budowie muszą posiadać atest dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wg 
normy PN-EN 12810-1:2010 (lub równo-
ważna) oraz PN-EN 12811-1:2007 (lub 
równoważna). 

120 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-02000:1982 obciążenia budowli. 
Zasady ustalania wartości 
 

120 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 12810-1:2010 – Rusztowania 
elewacyjne z elementów prefabrykowa-
nych. Część 1: Specyfikacje techniczne 
wyrobów. (lub równoważna) 
PN-EN 12811-1:2007 – Tymczasowe 
konstrukcje stosowane na placu budowy. 
Część 1: Rusztowania. Warunki wykona-
nia i ogólne zasady projektowania. (lub 
równoważna)  

OPIS 
INSTALACJE 
WODNO-
KANALIZACYJN
E 

8 1.7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
- Dz. U. Nr 75 z dnia 
15.06.2002r. wraz z później-
szymi zmianami 
-Projekt budowlany budynku 
pracowni diagnostyki samo-
chodowej przy 
Zespole Szkół Samochodo-
wych w Żywcu przy ul. Grun-
waldzkiej 10.  
- Wizja lokalna wraz z inwen-
taryzacją 
- Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlano-
montażowych.  
 Tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
- Norma PN-90/B- 01707 In-
stalacje kanalizacyjne 
- Norma PN-92/B-01706  In-
stalacje wodociągowe 

 

8 1.7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
- Dz. U. Nr 75 z dnia 
15.06.2002r. wraz z później-
szymi zmianami 
-Projekt budowlany budynku 
pracowni diagnostyki samo-
chodowej przy 
Zespole Szkół Samochodo-
wych w Żywcu przy ul. Grun-
waldzkiej 10.  
- Wizja lokalna wraz z inwenta-
ryzacją 
- Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlano-
montażowych.  
 Tom II – Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 
- Aktualne przepisy i normy w 
temacie opracowania 

 

8 Dezynfekcja i próba szczelności 8 Dezynfekcja i próba szczelności 
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Próbę należy wykonać w czasie przy 
otwartych bruzdach po uprzednim prze-
płukaniu instalacji. Wielkość ciśnienia 
próbnego powinna wynosić 1,5 krotną 
wartość ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 1.0 MPa. Próbę należy wykonać 
zgodnie z normą PN-81/B-10700-00. Po 
wykonaniu próby szczelności a przed 
oddaniem do eksploatacji należy prze-
prowadzić dezynfekcję rurociągu. Wynik 
pozytywnego badania próbek wody po-
branych z rurociągu jest warunkiem od-
dania rurociągu do eksploatacji. 

Próbę należy wykonać w czasie przy 
otwartych bruzdach po uprzednim prze-
płukaniu instalacji. Wielkość ciśnienia 
próbnego powinna wynosić 1,5 krotną 
wartość ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 1.0 MPa. Próbę należy wykonać 
zgodnie właściwą normą. Po wykonaniu 
próby szczelności a przed oddaniem do 
eksploatacji należy przeprowadzić dezyn-
fekcję rurociągu. Wynik pozytywnego 
badania próbek wody pobranych z ruro-
ciągu jest warunkiem oddania rurociągu 
do eksploatacji. 

8 Instalacja zostanie wykonana z rur typu 
PP PN 20 STABI, łączonych metodą 
zgrzewania. 

8 Instalacja wodociągowa wewnętrzna, 
doprowadzająca wodę do urządzeń sani-
tarnych wykonana będzie z rur i kształtek 
PP PN16, łączonych metodą zgrzewania. 

10 Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur 
wielowarstwowych typu PE-X/Al/PE-RT. 

10 Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur 
wielowarstwowych typu PE-X/Al/PE-RT 
(polietylen sieciowa-
ny/aluminium/polietylen o podwyższonych 
właściwościach temperaturowych). 

OPIS 
INSTALACJA 
WENTYLACJI I 
ELEKTRYCZNA 

3, 
4, 
12 

Poprawiono błędne informacje na temat lokalizacji inwestycji 

12 W przypadku  zwarcia pomiędzy przewo-
dem liniowym a częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym w 
danym obwodzie, urządzenie ochronne 
dokonuje samoczynnego wyłączenia 
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w 
zakresie napięć 230V ≤ U0 ≤ 400VAC. 

12 W przypadku  zwarcia pomiędzy przewo-
dem liniowym a częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym w 
danym obwodzie, urządzenie ochronne 
dokonuje samoczynnego wyłączenia 
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w 
zakresie napięć 230V ≤ U0 ≤ 400VAC i 
0,4s w zakresie napięć 120V ≤ U0 ≤ 
230VAC. 

12 Obiekty zlokalizowane są na działce nr 
4092/3 stanowiącej mienie Skarbu Pań-
stwa, będącej własnością Powiatu Ży-
wieckiego. 

12 Obiekty zlokalizowane są na działce nr 
4782/1 stanowiącej mienie Skarbu Pań-
stwa, będącej własnością Powiatu Ży-
wieckiego. 

Rysunek E.01 - 4 * PXF Lighting PX2040151 FIBRA LED 
IP66 662mm 1x 4000K (19.0 W) 
22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA 
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0W) 
22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA 
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0W) 
Wypust kablowy 3x2.5 zasilania centrali 
Gazex 
DEX-2 E/N 

- 4 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (19.0 W) 
 
22 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (44.0W) 
 
3 * Oprawa LED IP66 25V DC 
 
Wypust kablowy 3x2.5 zasilania centrali 
wykrywania gazu 
Czujnik CO 

Rysunek E.02 - 4 * PXF Lighting PX2040151 FIBRA LED 
IP66 662mm 1x 4000K (19.0 W)  
22 * PXF Lighting PX2040163 FIBRA 
LED IP66 1572mm 1x 4000K (44.0 W) 
22* Oprawa kanałowa 24V LED 

- Oprawa LED IP66 662mm 1x 4000K (19.0 
W) 
 
22 * Oprawa LED IP66 1572mm 1x 
4000K (44.0 W) 
 
3* Oprawa kanałowa 24V LED 

Rysunek E.03 - CentralaGazex - Centrala wykrywania gazu 

Rysunek E.04 - CENTRALA DETEKCJI GAZÓW MD-8 
DEX-2 E/N 

- CENTRALA DETEKCJI GAZÓW 
 
CZUJNIK CO 

KOSZTORYS 
INWESTORSKI 

- 46 d.4 KNR BC-01 0110-01 Nadproża 
YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i 

- 46 d.4 KNR BC-01 0110-01 Nadproża 
w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 
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szer. 24 cm 
 
94 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych 
Fibra LED 19W  
 
95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych 
Fibra LED 44W  
 
96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Oprawa 24V szt. 2 

cm  
 
94 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych LED 
19W  
 
95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych LED 
44W 
 
96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Oprawa 24V szt. 3 

PRZEDMIAR - 46 d.4 KNR BC-01 0110-01 Nadproża 
YTONG w kształtkach U o wys. 20 cm i 
szer. 24 cm 
 
94 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych 
Fibra LED 19W  
 
95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych 
Fibra LED 44W  
 
96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Oprawa 24V szt. 2 

- 46 d.4 KNR BC-01 0110-01 Nadproża 
w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 
cm  
 
94 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych LED 
19W  
 
95 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Montaż z podłączeniem na goto-
wym podłożu opraw oświetleniowych LED 
44W 
 
96 d.10 KNR 5-08 0504-04 analogia
 Oprawa 24V szt. 3 

1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej 
1.6.3. - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
WYKONANIA I 
ODBIORU 
ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

19 PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzą-
dzania jakością – Wymagania 

19 PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzą-
dzania jakością – Wymagania (lub równo-
ważna) 

27 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów  
z autoklawizowanych betonów komórko-
wych. Wymagania i badania przy odbio-
rze 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane 
ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton 
komórkowy 
PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizo-
wany beton komórkowy (Zmiana 1) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

27 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 
-- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub 
równoważna) 
PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja 
wyrobów dodatkowych do murów -- Część 
1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i 
wsporniki . (lub równoważna) 
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowa-
ne na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- 
Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych niestopowych.  (lub rów-
noważna) 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu 
stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna) 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
(lub równoważna) 
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. 
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zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
Badania cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
Część 1:Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spa-
linowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 
 

Metody badań (lub równoważna) 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
(lub równoważna) 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użyt-
ku (lub równoważna) 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. 
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności (lub równoważna) 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
(lub równoważna) 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące 
zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 

29 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. 
- cement winien odpowiadać wymaga-
niom normy PN-EN 197-1:2002 „Cement 
.Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. 
- wapno budowlane powinno odpowiadać 
normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno bu-
dowlane. 

29 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. 
- cement winien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 197-1:2002 „Cement 
.Część 1. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku” (lub równoważnej) 
- wapno budowlane powinno odpowiadać 
normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno bu-
dowlane (lub równoważnej). 

30 Tynki zwykłe ze względu na miejsce sto-
sowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
ilość warstw i technikę wykonania powin-
ny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 
3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wyma-
gania i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju po-
winny być przygotowane zgodnie  
z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 
3.3.2.   

30 Wymagania dla tynków wewnętrznych, 
cementowo – wapiennych zgodnie z nor-
mą PN-EN 998-1:2012  (lub równoważna) 
Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
Część 1: Zaprawa tynkarska, dla tynków 
gipsowych zostały opisane w PN-EN 
13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki 
gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 
(lub równoważna). 

30 Podłoża dla tynków powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2 

30 Podłoża dla tynków powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwych norm . 

31 Sposoby wykonania tynków zwykłych 
jedno- i wielowarstwowych zgodne z da-
nymi określonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności 
od ich kategorii oraz od podkładu powin-
ny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

31 Sposoby wykonania tynków zwykłych 
jedno- i wielowarstwowych zgodne z da-
nymi określonymi zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
Grubości tynków zwykłych w zależności 
od ich kategorii oraz od podkładu powinny 
być zgodne z odpowiednią normą. 

31 Przykładowe stosowanie materiałów 
AsoplastMz- podkładowy tynk renowacyj-
ny firmy SchomburgorazThermopal Gp1 - 
środek do plastyfikowania, utwardzania i 
polepszania przyczepności wypraw firmy 
Schomburglub równoważnej.  

31 Przykładowe stosowanie materiałów:  
podkładowy tynk renowacyjny, środek do 
plastyfikowania, utwardzania i polepszania 
przyczepności wypraw 
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31 Częstotliwość oraz zakres badań zapra-
wy wytwarzanej na placu budowy                                          
w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe.” 

31 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy 
wytwarzanej na placu budowy                                          
w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z właściwej normy . 

33 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
Badania cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
Część 1:Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy 

33 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące 
zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tyn-
karska (lub równoważna) 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i 
tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wyma-
gania. (lub równoważna) 
 
 

36 Podłoża pod powłoki powinny odpowia-
dać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

36 Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwych norm.  

37-
38 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz : 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budow-
lane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-
nymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budow-
lane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips 
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery 
- Ochrona przed korozją konstrukcji sta-
lowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich - Część 5: Ochronne systemy 
malarskie 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budyn-
ków. Wymagania i badania; 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dys-
persyjne) do wymalowań wewnętrznych 
budynków. Minimalne wymagania tech-
niczne; 
PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do 
malowania wnętrz budynków; 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz : 
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – 
Terminy i definicje (lub równoważna) 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - 
Ochrona przed korozją konstrukcji stalo-
wych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich - Część 5: Ochronne systemy 
malarskie (lub równoważna) 
 

43 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 

43 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. 
Badania cech fizycznych i wytrzymało-
ściowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapra-
wy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty cera-
miczne - Definicje, klasyfikacja, właści-
wości  
i znakowanie 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoi-
nowania płytek - Część 2: Oznaczanie 
odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoi-
nowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - De-
finicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek ka-
mionkowych (terakotowych), klinkiero-
wych 
i lastrykowych Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i za-
prawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zaro-
bowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu (lub równo-
ważna) 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użyt-
ku. (lub równoważna) 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
(lub równoważna) 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty cera-
miczne - Definicje, klasyfikacja, właściwo-
ści i znakowanie (lub równoważna) 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoi-
nowania płytek - Część 2: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (lub równoważna) 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoi-
nowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie (lub 
równoważna) 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Defi-
nicje i wymagania techniczne (lub równo-
ważna) 
 

46 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna bu-
dynków 

PN-90/B-92010 Elelmenty i segmenty 
ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymia-
ry  modularne   

PN-B-91000 Stolarka budowlana – 
Okna i drzwi -Terminologia  

PN-68//M-78010 Transport wewnętrz-
ny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne  

projektowania 
    PN-89/B-06085 Drzwi – Metody badań 
odporności na włamanie – Obciążenia 
    statyczne prostopadłe i równoległe dla 
płaszczyzny skrzydła 
    PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i 
położenia. Wartości 
    PN-78/M-02138  Tolerancje kształtu i 
położenia. Wartości 
    PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drew-
na, materiałów drewnopochodnych i two-
rzyw  sztucznych. Wymagania i badania 

46 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i 
drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eks-
ploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi ze-
wnętrzne (lub równoważna)                                                  
PN-EN 12608-1:2016-04 - Kształtowniki z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Kla-
syfikacja, wymagania i metody badań -- 
Część 1: Niepowlekane kształtowniki z 
PVC-U o powierzchniach w jasnych kolo-
rach (lub równoważna) 
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OPIS 
INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

8 W przypadku zwarcia pomiędzy przewo-
dem liniowym a częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym w 
danym obwodzie, urządzenie ochronne 
dokonuje samoczynnego wyłączenia 
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w 
zakresie napięć 230V ≤ U0 ≤ 400VAC 

8 W przypadku zwarcia pomiędzy przewo-
dem liniowym a częścią przewodzącą 
dostępną lub przewodem ochronnym w 
danym obwodzie, urządzenie ochronne 
dokonuje samoczynnego wyłączenia 
(przerwania) zasilania w czasie 0,2s w 
zakresie napięć 230V ≤ U0 ≤ 400VAC oraz 
0,4s w zakresie napięć 120V ≤ U0 ≤ 
230VAC. 

Rysunek A.02 - URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I 
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY 
SILNIKÓW BENZYNOWYCH CNC 602A 

- URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I 
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY 
SILNIKÓW BENZYNOWYCH 

Rysunek E.01 - URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I 
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY 
SILNIKÓW BENZYNOWYCH CNC-602A 

- URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I 
TESTOWANIA WTRYSKIWACZY 
SILNIKÓW BENZYNOWYCH  

KOSZTORYS 
INWESTORSKI 
(1.6.2) 

1 Poprawiono datę na dzienną: aktualizacja 17 kwietnia 2018  

PRZEDMIAR 
(1.6.2) 

1 Poprawiono datę na dzienną: aktualizacja 17 kwietnia 2018 

KOSZTORYS 
INWESTORSKI 
(1.6.3.) 

1 Poprawiono datę na dzienną: aktualizacja 17 kwietnia 2018 

PRZEDMIAR 
(1.6.3.) 

1 Poprawiono datę na dzienną: aktualizacja 17 kwietnia 2018 

4.0 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 
Informacja/wyjaśnienia w zakresie wymogów dostosowania projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełno-
sprawnych (art.30 ust.8 pkt 1 Pzp). 
 
Projekt został opracowany w zakresie produktów, towarów, usług i infrastruktury z zało-
żeniem, że  obiekty będące przedmiotem projektowania są w całości  dostępne dla 
wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Zatem są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, 
opartego na ośmiu regułach:  
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 
2. Elastyczność w użytkowaniu  
3. Proste i intuicyjne użytkowanie 
4. Czytelna informacja 
5. Tolerancja na błędy 
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku 
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania  
8. Percepcja równości  
 
Modernizacja obejmowała dwa pomieszczenia (pracowni elektrotechniki i elektroniki 
samochodowej, oraz pracowni mechatroniki samochodowej) – ich remont oraz pracow-
nię diagnostyczną w nowo projektowanym budynku. 
W ramach tych prac dokonano wymiany stolarki drzwiowej /szerokość otworów 
i odpowiednia wysokość progów dostosowana do korzystania z pomieszczeń osób po-
ruszających się na wózku inwalidzkim oraz w przypadku pracowni mechatroniki wyko-
nanie instalacji wentylacji i odciągu spalin, zapewniającej prawidłowe warunki korzysta-
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nia z sali. Nowo projektowany obiekt dostosowano w całości dla osób niepełnospraw-
nych uwzględniając specyfikę kształcenia zawodowego w tej pracowni. 
Ponadto zgodnie z prawem budowalnym „obiekt budowlany zapewnia „niezbędne wa-
runki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne”. 
Trzy nowe pracownie zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.) w 
zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

5.0 ZAŁĄCZNIKI (ZMIANY W DOKUMENTACJI ZGODNE  
Z ZESTAWIENIEM ZMIAN) 
 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
zad. nr 1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodo-
wych w Żywcu (dokument ze zmianami w załączeniu). 
Autor: Jolanta Koniewicz 
 
Załącznik nr 2 – Opis instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. dla zad. nr 1.6.1 – Pra-
cownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strony 
ze zmianami w załączeniu, nr 8, 10). 
Autor: Stefan Gutorski 
 
Załącznik nr 3 – Opis instalacji wentylacji i elektrycznej dla zad. nr 1.6.1 – Pracownia 
diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strony ze 
zmianami w załączeniu, nr 3, 4, 12). 
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 4 – Rysunek E.01 – Pracownia diagnostyki samochodowej, dla zad. nr 
1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w 
Żywcu. 
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 5 – Rysunek E.02 – Pracownia diagnostyki samochodowej, dla zad. nr 
1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w 
Żywcu. 
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 6 – Rysunek E.03 – Pracownia diagnostyki samochodowej, dla zad. nr 
1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w 
Żywcu. 
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 7 – Rysunek E.04 – Pracownia diagnostyki samochodowej, dla zad. nr 
1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w 
Żywcu. 
Autor: Mieczysław Pawlik 
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Załącznik nr 8 – Kosztorys inwestorski dla zad. nr 1.6.1 – Pracownia diagnostyki sa-
mochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu. 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
Załącznik nr 9 – Przedmiar dla zad. nr 1.6.1 – Pracownia diagnostyki samochodowej w 
Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu. 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
zad. nr 1.6.2 – Pracownia mechatroniki samochodowej oraz 1.6.3 – Pracownia elektro-
techniki i elektroniki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strony 
ze zmianami w załączeniu, nr 19, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 43, 46). 
Autor: Jolanta Koniewicz 
 
Załącznik nr 11 – Opis instalacji  elektrycznej zad. nr 1.6.2 – Pracownia mechatroniki 
samochodowej oraz 1.6.3 – Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej w 
Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strony ze zmianami w załączeniu, nr 8). 
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 12 – Rysunek nr A.02 – Pracownia mechatroniki nr 2, dla zad. nr 1.6.2 – 
Pracownia mechatroniki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu. 
Autor: Jolanta Koniewicz 
 
Załącznik nr 13 – Rysunek E.01 – Pracownia mechatroniki nr 2, dla zad. nr 1.6.2 – 
Pracownia mechatroniki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu  
Autor: Mieczysław Pawlik 
 
Załącznik nr 14 – Kosztorys inwestorski dla zad. nr 1.6.2 – Pracownia mechatroniki 
samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strona ze zmianami w za-
łączeniu, nr 1). 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
Załącznik nr 15 – Przedmiar dla zad. nr 1.6.2 – Pracownia mechatroniki samochodowej 
w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strona ze zmianami w załączeniu, nr 1). 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
Załącznik nr 16 – Kosztorys inwestorski dla zad. nr 1.6.3 – Pracownia elektrotechniki i 
elektroniki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu(strona ze zmia-
nami w załączeniu, nr 1). 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
Załącznik nr 17 – Przedmiar dla zad. nr 1.6.3 – Pracownia elektrotechniki i elektroniki 
samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu (strona ze zmianami w za-
łączeniu, nr 1). 
Autor: Anna Olejnik-Lizak 
 
 
Jolanta Koniewicz   Stefan Gutorski   Mieczysław Pawlik 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Kod CPV: 

45000000-7  roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

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

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę 

                      i roboty ziemne 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie rożnych nawierzchni 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych 
45262300-4  Betonowanie 
45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
45262310-7  Zbrojenie 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45262200-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
4526520-   2  Roboty murowe  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45422000-1 Roboty ciesielskie45260000-7 Pokrycia z papy 
termozgrzewalnej 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki 
samochodowej  dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca 
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – 
zadanie nr 1.6. 
 

Obiekt będący przedmiotem opracowania  będzie zlokalizowany  w  Żywcu, 34- 

300ul. Grunwaldzka 10,  działka nr 4782/1,  obręb 0007, Żywiec,jednostka 

ewidencyjna 241701_1 Żywiec, województwo śląskie. 

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy  wykonaniarobót związanych z budową 
budynku pracowni diagnostyki samochodowej i  podjazdu przed budynkiem. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty budowlane 
 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej 
b) badanie jakości wody do celów bytowych 
c) wykonanie badań powykonawczych: 
- szczelności instalacji wodnej 
- szczelności instalacji kanalizacyjnej 
- wydajności instalacji wentylacji 
- szczelności instalacji centralnego ogrzewania 
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
- sprawności działania instalacji słaboprądowych 
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Roboty tymczasowe obejmują: 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
 
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i 
odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Żywcu przy ul. 
Grunwaldzkiej 10. 
 
 

1.6.Wymagania ogólne 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
 z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową. 
 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, 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. 
 
 

f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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. 
 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 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 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 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. 
 
 i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie 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. 
 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
 
l) Stosowanie się 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. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór  
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 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 ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
 
2.5.Szczegółowe dane o materiałach 
 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 
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Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty 
należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-
techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS  
i wskazaniach Zamawiającego 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, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
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 przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, 
 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. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
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budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego 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. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
 

a) roboty pomiarowo-geodezyjne wykonauprawniony geodeta, tj. sprawdzenie 
głównych wymiarów budynku, wytyczenie osi ścian, założenie reperów 
roboczych. 

 
 
5.4. Dokumenty budowy 
 
a) 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 spoczywa na Wykonawcy. 
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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, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych 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, 
- 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 informacji kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru 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 księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania  
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził 
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w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) 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 Zamawiającego. 
 
 

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji 
projektowej) 

 

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione  
w dokumentacji technicznej:  
 
„Budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania pn. 
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego 
rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – zadanie nr 1.6.1”. 

 

Opracowanie : 
 
mgr inż. arch. Jolanta Koniewicz 

 
Maj   2016 r. 
 
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną 
dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- 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 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości 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, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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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. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego 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. 
 
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 ST, STS, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający 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 przetargową, projektową, ST  
i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 



 15 

 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
znormą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajowąspecyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lubEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
zazgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobówmających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla którychproducent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
 
Przedmiar robót został  wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją przetargową, ST i STS, 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 wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST, STS. 
 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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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. 
 
7.5.Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.Czas przeprowadzenia 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 uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
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ST, STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
 
8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
 w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej  
i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST  
i STS. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjęty 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczającewyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 
 
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 



 18 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 
robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia. 
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Dz.U.02.108.953 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.2072 
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do 
ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
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znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 
Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych  
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, 
oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 
Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
                      ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1 .WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami 
elementów budowlanych - schodów zewnętrznych do głównego budynku szkoły, 
demontażem elementów stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10w 
Żywcu oraz przygotowanie placu budowy 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Demontaż drzwi wejściowych do budynku szkoły 
- rozbiórka schodów zewnętrznych przy wejściu do szkoły 
-Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 6 km 
-Opłata zaumieszczenie materiałów z rozbiórki ( odpadów) na wysypisku 
- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacja przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji  „Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i 
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego 
zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowychidemontażowych.Wykonawca przystępujący do 
wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać  sprzętu 
dostosowanego do potrzeb. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał 
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.Transport materiałów 
na plac budowy musi być wykonana dojazdem wokół  budynku szkoły,  w związku z 
powyższym środek transportu musi być dostosowany do powyższych warunków. 

 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania 

określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, 
zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych 
rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót 
ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych fazach wykonywania robót. 

3) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale 
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przedstawiciela  wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 
wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
1) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe. 

2) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 
zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków 
atmosferycznych, 
wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia 
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 
naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 

3) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w 
gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w 
sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres 
budowy. 

4) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego 
wykonaniu lub oddaniu do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i 
zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót 
oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.  

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 
szczególności: 

ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdują-
cego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może za-
grażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane, a by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 
wynosić nie mniej niż 1,50 m 

wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się, 

wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie 
lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
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w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 3),należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzy-
manie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź 
osobą, 

w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, . 

założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z 
wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

wznieść stosownie do potrzeby 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, 

 na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby 

należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi 
te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci 
dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami:wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania 
obiektów będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, należy unikać 
krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z 
tymczasowymi drogami transportu wewnętrznego na placu budowy. 

5.2.2.2. 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 
a) ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg 

podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu 
powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu  jednokierunkowym  1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 

b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających 
bezpieczeństwo pieszych, 
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c) w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, 
szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

d) przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym 
niż 20° powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w 
odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m 
z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, 

e) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, 

f) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone 
barierą składającą się z deski  krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, 
umieszczonej na Wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską 
krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

g) drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji ) należy zabezpieczyć 
poprzez kładki o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m 
 
5.3. Ogrodzenia 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcy oraz  przed dostępem osób trzecich  teren 
budowy należy ogrodzić  w postaci ogrodzenia tymczasowego . 

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w 

jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 
W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być 

mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 
Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 

prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub 
barakowozów. 

Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz 
spełniać określone wymagania użytkowe. 

Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest 
odpowiedni do dalszej ich eksploatacji: 

5.3.2 Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach 

ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w 
bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego 
nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz  

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z 
technologii organizacji robót. 

5.4 Rozbiórka elementów budowlanychpowinna być przeprowadzona zgodnie z 
przepisami BHP, Prawa Budowlanego oraz harmonogramem robót rozbiórkowych. 

Całość materiału z rozbiórki podlega wywiezieniu oraz utylizacji. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie o utylizacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z 
zatwierdzonym projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji 
ruchu. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót  są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami 
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 8. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
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STS – 2 Roboty ziemne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich 
fundamentów projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w obmiarze robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych (kat. I - III). 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący 
wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Pd gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego Pds 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy 
której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów 
oraz innych prac związanych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami zharmonizowanymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w 
których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty 
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uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 

Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty wykonać  ręcznie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia 
ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w 
sposób niekontrolowany parametry gruntu. 

Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy również 
odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie 
składowania. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału) 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Zamawiającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Uwagi szczegółowe. 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. 

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
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Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków 
wykonawcy należy ochrona i zabezpieczenie punktów. 
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny i potwierdzone protokolarnie. 
Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych. 
 

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, 
roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 

Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub 
materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy przerwać, powiadomić 
inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami. a dalsze prace 
prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie 
5.2.4.Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter 
zabezpieczeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia 
wykopu we własnym zakresie. zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w 
porozumieniu z Inspektorem 

5.2.5. Zasady prowadzenia robót. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, 
należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych 
budowli 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład o ile Zamawiający dopuści czasowe 
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składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona 
niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być 
usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych 

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu. a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 
wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inwestorowi. 
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5.2.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 

5.2.11. Zasypki. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy 
określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z właściwymi normami. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których 
nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, wg właściwych norm. Wskaźnik 
zgęszczenia określony wg właściwych norm powinien spełniać wymagania podane 
wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów od-
kształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z właściwymi normami, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej. 
grunt przed zagęszczaniem winien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych 
wilgotność optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków i żwirów - 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od 
krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
 
5.2.12. Dokładność wykonania wykopów Dopuszczalne odchyłki nie powinny być 
większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
:t 5 cm - dla rzędnych dna wykopu 
Pochylenie skarp nie powinno różnic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrowBu albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z właściwymi normami. 
 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego 
osadzenia rozparć stosowanych zabezpieczenia wykopów, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów 
(usytuowanie i wykończenie). ścianek 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty. 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierające informacje 
o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty 
użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, Dziennik 
Budowy, uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,  
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 
wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
 

8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego (lub równoważna) 
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu  (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 
próbek  (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna (lub równoważna) 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z be-tonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (lub równoważna) 
Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 
Warunki techniczne wykonania 
Geotechnika – Termoizolacja podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
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STS - 3 Beton konstrukcyjny 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji z betonów konstrukcyjnych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla realizacji elementów 
konstrukcyjnych, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: 

wykonaniem mieszanki betonowej, 
wykonaniem deskowań 
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

Należy wykonać: 
ławy  fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 
słupy żelbetowe z betonu C20/25 
płyty stropowe żelbetowe z betonu C20/25   ,  belki żelbetowe z betonu C20/25 
wieńce żelbetowe z betonu C20/25 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami 
 

1.4.1. Beton zwykły. 
Beton o gęstości powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
 

1.4.2. Mieszanka betonowa. 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

1.4.3. Zaczyn cementowy. 
Mieszanina cementu i wody. 
 

1.4.4. Zaprawa. 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 

1.4.5. Urabialność mieszanki cementowej. 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 
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1.4.6. Partia betonu. 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 

1.4.7. Nasiąkliwość betonu. 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 

1.4.8. Stopień wodoszczelności 
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. 
 

1.4.9. Stopień mrozoodporności. 
Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 
na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, 
 

1.4.10. Klasa betonu. 
Klasa betonu – określenie jakości i typu betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie: 

xx – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o 
średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach 
yy – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o 
wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach 
 

1.4.11. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie. 
Zgodnie z normą PN-EN 206-1 (lub równoważną) klasa betonu to symbol literowo 
liczbowy (np. C25/30) określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach 
walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 
150x150x150mm.  
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
zgodność z dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia 
odpowiednich norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
a) Rodzaj i marka cementu, 
Do stosowania dopuszcza się tylko ce-ment zgodny z normą PN-EN 197-1:2012 (lub 

równoważna) 
b) wymagania dotyczące składu cementu. Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012. (lub 

równoważnej) 
c) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 

z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu. 
e)Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-EN 196-1:2016-07 (lub równoważnej) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_charakterystyczna&action=edit&redlink=1
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2.1.2. Kruszywo. 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-
EN 12620+A1:2010 (lub równoważna). Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, 
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu 
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, 
drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyżej 2m m), podano w PN-EN 12620+A1:2010 (lub 
równoważna). Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do 
konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego 
ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia wykonać zgodnie z normą : 

 PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody 
pobierania próbek (lub równoważna) 

 PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 

 PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 

 PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(lub równoważna) 

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- 
Część 1: Analiza chemiczna (lub równoważna) 

 
2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu (lub równoważna). 
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym, uplastyczniającym i przyśpieszającym. Opóźniającym wiązanie 
betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - uplastyczniających i 
przyśpieszająco -uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania normy PN-EN 934-
2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -
- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (lub równoważnej). 
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2.2 Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 
dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub równoważna). 
 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej. 
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium l podpisany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 
badań prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektora Nadzoru. Układanie 
mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. Skład 
mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub równoważną) i spełniać 
wymagania: 

skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45, 
stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości 
zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż: 

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy C20. 
 Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za 

zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
100C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna być 
nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub równoważna). 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się następujące metody badania: 

- Metoda opadu stożka (wg PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej – 
Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka” (lub równoważna)), 

- Metoda oznaczania stopnia za gęszczalności (wg PN-EN 12350-4 „Badania 
mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 
stopnia zagęszczalności” (lub równoważna)), 
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- Metoda stolika rozpływowego (wg PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej 
– Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego” (lub 
równoważna)), 

- Metoda rozpływu stożka (wg. PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej – 
Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu stożka” (lub 
równoważna)), 

- Metoda Ve-be (wg PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki betonowej – Część 
3: Badanie konsystencji metodą Vebe” (lub równoważna)), 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 
- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/ min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami, Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min - przy temperaturze + 15°C,  
- 70 min - przy temperaturze +25°C,  
- 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe. 

 
5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i 
dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru) obejmującą: 

wybór składników betonu, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób transportu mieszanki betonowej, 
kolejność i sposób betonowania, 
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wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
sposób pielęgnacji betonu, 
warunki rozformowania konstrukcji, 
        zestawienie koniecznych badań. 
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a 
w szczególności: 

prawidłowość wykonania deskowań, 
prawidłowość wykonania zbrojenia, 
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważnej). 
 
5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębnie wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie, przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 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). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 

6000 drgań na minutę., z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 
dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi 
należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne 
miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 
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projektem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 

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, 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 
zaczynu cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 
mm, 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 
13791:2008 (lub równoważna) Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie 
w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych i dodatkowymi wymaganiami 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu, 
badanie mieszanki betonowej, 
badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-EN 

13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub równoważna). 

 
5.4.Warunkiatmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie 

betonu. 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
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najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem, 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 (lub równoważnej). 
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. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
Pęknięcia są niedopuszczalne, 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni. 
 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
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Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 

5.7. Deskowanie. 
5.7.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań 
powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych: a) parciem świeżej masy 
betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
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. 
5.7.2. Materiały. 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, 
płyty pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się 
stosowanie innych deskowań systemowych zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.7.3. Przygotowanie deskowania. 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania 
powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna 
sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w 
kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być 
toksyczny, deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze 
wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać  deskowań 
o zniszczonej powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne i badanie przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 13791:2008 Ocena 
wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach 
betonowych (lub równoważna). 

 
6.1.2. Nasiąkliwość betonu. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej l raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
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składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z właściwą normą. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 
właściwą normą. 

Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów. 
6.2.1. Uwagi ogólne. 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne, Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko 
wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 

 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych 

i żelbetowych. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
na l m wysokości 
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
w słupach podtrzymujących stropy 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich 
powierzchni górnych 
 

7. 0DBIÓR ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonanie robót 
zgodnie z projektem i Specyfikacją 

inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
7.2.2. Zakres robót. 

Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
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Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót 
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. 
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  
 

8.6 Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
(lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu (lub równoważna) 
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PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu(lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 
próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna (lub równoważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie ” 
(lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny -- 
Badanie metodą rozpływu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 
prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 
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STS - 4  Beton niekonstrukcyjny 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów z betonu niekonstrukcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

13. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
betonu niekonstrukcyjnego C-10, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowiązującymi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikację i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Beton Klasy C10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie 
wagowe. 
 
4. TRANSPORT 
wg Warunki ogólne 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty betonowe. 

5.2. Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
dokumentacji projektowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Roboty należy prowadzić w obecności Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega 
przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu 
betonu. Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla 
uzyskania parametrów jakości kruszywa i cementu oraz wody max gęstości mieszanki 
należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie beton niekonstrukcyjny. 
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7. ODBIÓR ROBÓT.   
Jak w STS-3 
 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
(lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu (lub równoważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 
próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna (lub równoważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
(lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny -- 
Badanie metodą rozpływu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i 
prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 
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STS -5  Izolacje przeciwwilgociowe 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na 
elementach budynku. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
powłokowych, z materiałów rolowych. 
izolacje powłokowe z roztworów asfaltowych  na zimno dwukrotnie 
izolacje przeciwwilgociowe 2x papa na lepiku ław fundamentowych,  podposadzkowez 
folii izolacyjnej 
izolacje wodochronne z płynnej folii 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Hydroizolacje powinny: 
stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej 
części od wody lub pary wodnej; 

ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 

być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: 
. po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
. po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
. w temperaturze otoczenia nie niższej niż  
+5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; 
 +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i 

folii płynnych:  
+150C – dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;  

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych 
materiałów, różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy 
wodoszczelnej z materiałami rolowymi) . 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób 
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wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją 
podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 
spełniają wymagania odpowiednich norm (PN-EN, lub równoważnych) lub posiadają 
odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można 

wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu 
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże dokładnie 
oczyścić i odpylić. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje z 
materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), 
czysta, odtłuszczona i odpylona. Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać 
zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 
5%), 

2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą 
wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) 
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 
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+5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 
0oC. 

 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 

Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie zazbroić warstwą 
tkaniny technicznej. 
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie 
zasypywania wykopu 

Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być 
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian 
piwnicznych itp. 

1. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie 
mniejsza niż 2 mm. 

      2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny 
być one podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego 
podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 

      3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z 
włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na 
powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie 
może być mniejsza niż 0,6 mm. 

      4. Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne 
izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i 
na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość 
nakładanych warstw - minimum 2 każda 500g / m2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i 
instrukcjach producentów materiałów. 

6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 

     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 

podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  
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uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 
na przecieki. 

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu: 
poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków                              
w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego 
osadzania wpustów itp.), 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
 

6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST  
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów podkładu pod izolacje 
Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i 
obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
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budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości  
wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- 

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody 
badań i wytrzymałościowych. (lub równoważna) 

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów (lub równoważna) 
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PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe. 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom              
i Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS –6  Izolacje z folii 
1.0 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji z folii PVC 
 

1 2Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1 3Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
izolacji podposadzkowej z folii PVC dwuwarstwowo  
 

1.4 Określenia podstawowa 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Specyfikacji "Wymagania Ogólne" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Projekt technologu zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejsza 
Dokumentacją Projektową obejmujący. 
 
2. 0 MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 
spełniają wymagania odpowiednich norm (PN-EN, lub równoważnych) lub posiadają 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
 
3.0 SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4.0 TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Przygotowanie podłoża 
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Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu 
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże dokładnie 
oczyścić i odpylić. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane powinna być gładka ( bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na narożach 
powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 
cm lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi. 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z materiałów przyklejanych 
do podkładu lepikiem asfaltowym należy zagruntować roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać  
5%, 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą 
wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
+ 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)  
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze  
poniżej +5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była  
niższa niż 0oC. 
 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 

Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed 
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie 
zasypywania wykopu. 
 

Izolacje z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych 
Izolacje z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych są przeznaczone do wykonywania 
izolacji wodochronnych jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
pod posadzki i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami 
technicznymi producenta.  

Folie z PVC mogą być: 
- mocowane do podłoża mechanicznie, w obrębie zakładów 
- klejone do podłoża na całej powierzchni lub pasami 

 Folie z PVC klejone do podłoża można dodatkowo mocować mechanicznie 
Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. 
Upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania. 
Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 
mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, 
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a następnie na dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy 
spodnie, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników 
mocujących. Nie należy kleić zakładów nad łącznikami mocującymi. 
Zakończenie izolacji pionowej z folii kubełkowej należy wykonać tz. listwą startową 
używaną do dociepleń budynku w celu zabezpieczenia zakończenia przed odspajaniem 
się końcówek, lub mechanicznymi uszkodzeniami. 
Listwę należy zamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża ceglanego a następnie 
zabezpieczyć masą asfaltową przed przenikaniem wilgoci lub wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, odpowiednich normach PN-EN 
(lub równoważnych) i instrukcjach producentów materiałów. 

6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 
     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 

podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), . 
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych 

na przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu:  
poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w 

podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku 
prawidłowego osadzania wpustów itp.), 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować 
sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
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możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, 
a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów 
podkładu pod izolacje 

Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia 
szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych 

uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
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następująca dokumentacja techniczna: 
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami)                                             
z naniesionymizmianami dokonanymi w trakcie robót, 
dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o 
jakości  wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów 
częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru 
robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim 
przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 

10. DOKUMENTACJE ZWIĄZANE. 
PN-EN 13984:2013-06 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości 
(lub równoważna) 

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek (lub 
równoważna) 

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 
asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 13859-1+A1: 2008 - Elastyczne wyroby wodochronne. Definicja i właściwości 
wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. 
(lub równoważna) 

PN-EN 13956: 2006 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- 
Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych --  Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby 
asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej --  Definicje i właściwości. (lub 
równoważna) 

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne  Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości. 
(lub równoważna) 
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PN-EN 14909: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i właściwości. (lub 
równoważna) 

PN-EN 14967: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i właściwości. (lub równoważna) 
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STS- 7  Izolacje termiczne 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji termicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych: 

- izolacja z płyt styropianowych FS-20 gr.10 cm ,8cm  
- izolacja z płyt styropianowych FS-20 gr.5 cm 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami oraz określeniami podanymi w „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne 
niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać 
przepisów bhp i ppoż. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych w budynku są: 

- płyty ze styropianu samo gasnącego. 
Styropian powinien odpowiadać normie branżowej PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby 
do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie -- Specyfikacja i posiadać świadectwo ITP (lub równoważnej). 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
Płyty z wełny mineralnej i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią 
termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć 
aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem z 
rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania 
i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów bhp i ppoż. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

jakość podłoża, 
dokładność styków płyt styropianowych, 
dokładność klejenia płyt do podłoża, 
równość płaszczyzny ocieplenia, 
grubość warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem). 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożenia warstwy ocieplające, ale przed ułożeniem 

warstwy gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
jakości wykonania paraizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
połączenie warstw z podłożem. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót  
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (lub równoważna) 
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STS - 8   Konstrukcje murowe 
1. WSTĘP  

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego. 

- nowe ściany z pustaków z betonu komórkowego 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN-EN, lub równoważnych) lub posiadają 
aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na 
konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 
Przy wznoszeniu ścian należy stosować się ściśle do zaleceń i podanych przez 
producenta  technologii wykonawczych. 

Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, 
zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 
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Kotwie do łączenia murów powinny być zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10 - 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki (lub równoważna). 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na 

gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 
konstrukcyjnych niestopowych (lub równoważna). Przekrój bednarki powinien wynosić 
co najmniej 2 x 20 mm.  

Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg PN-
EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna). 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich be ą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
2. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 

 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 -- 
Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych (lub równoważna). 

5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 
Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać 
co najmniej o 6 cm. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 
Ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 
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surowego budynku. 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m 
w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych 
różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy 
dylatacyjne. 
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, 
kurzu) za pomocą folii, mat itp. 
W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub 
gdy występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. 
przez osłonięcie od góry pasem papy. 
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropu  za 
pomocą wieńców żelbetowych. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy 
w murze i jej wytrzymałości. 
Liczba elementów połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 
przekraczać 15%. 
W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem 
zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym wielkości podane w PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub równoważna). 
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 
skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z 
odchyleniem +3 i -2 mm, 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie 
powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na 
spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm 
od lica 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od 
średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
 
 



 67 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy 
odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (lub 
równoważna). 

 
6.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
 

6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 
następujące badania: 

a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 

Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie 
odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót 
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące 
przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 
miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży 
i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie 
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wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar 
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić 
grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05 (lub równoważna). 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli 
długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką 
milimetrową 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, 
wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku 
gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub 
tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z 
wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu 
budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym 
w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych,  Dziennik Budowy,    uzasadnienie zmian w 
dokumentacji. 

7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
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8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych (lub 
równoważna) 
PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki (lub równoważna) 
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych (lub równoważna) 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna) 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (lub 
równoważna) 

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań (lub równoważna) 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub równoważna) 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności (lub równoważna) 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (lub równoważna) 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS – 9 Zbrojenie konstrukcji betonowych 
1.0 WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacje. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „ 
Wymagania Ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

Zbrojenie gładkie - zbrojenie prętami nie żebrowanymi klasy A - 0 i A -I. 
Zbrojenie żebrowane - zbrojenie prętami żebrowanymi klasy A - II , A - III.. 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi 
gładkimi ze stali A-I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi 
ze stali A-III; przygotowanie i montaż prefabrykowanych siatek prętów.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektem, 
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymagania Ogólne" 
 
2.0 MATERIAŁY. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 

Stal wg PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, wykonać ze stali klasy A-
IIIN(RB500W). Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych wymienionych 
w punkcie 1.4. Pręty rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki 
ze stali AIIIN Siatki zgrzewane ze stali gatunku QS24 (lub równoważna). 
 

2.1.2 Dostawa stali. 
Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, 
na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
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- 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, 
- średnicę nominalną. 
2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić 

się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, 
na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z 
Projektem. Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 
wyposażenie zbrojami. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Projektu. 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Czyszczenie zbrojenia. 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz, 
- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką, 
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. 
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody, 
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

5.2 Przygotowanie zbrojenia. 
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Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- 
Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
(lub równoważna). 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków (lub równoważna). Wykonawca zapewni przygotowanie siali na 
stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu 
Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o 
średnicy do 25 mm. 

5.3 Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania 
w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w Przedmiarze Robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad 
podanych w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 
8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- Znak wytwórcy, 
- Średnicę nominalną, 
- Gatunek stali, 
- Numer wyrobu lub partii, 
- Znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

dla każdej wiązki prętów. 
 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
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9. 0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w pkt 9 "Wymagania ogólne". 
 
10. 0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują 
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniższych dokumentów. 

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. (lub równoważna) 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. 
Postanowienia (lub równoważna) 

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków (lub równoważna) 

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. (lub równoważna) 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne. (lub równoważna) 
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 

1: Złącza spawane/zgrzewane nośne. (lub równoważna) 
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 

2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne. (lub równoważna) 
PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. (lub 

równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie 

konstrukcji żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012. 
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STS - 10 Podkłady pod posadzki 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podkładów pod posadzki. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 10,15,30 cm 
podkładów betonowych C10 gr.10 cm 
warstwy wyrównawcze z  zaprawy cementowej 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 2,0 kg/ dcm3, wykonany 
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (lub równoważna). 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom, a wyniki ocenione 
wg normy PN-EN 197-1:2012 (lub równoważnej) - Cement -- Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
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2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

            Dla cementu luzem. 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Piasek. 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu (lub równoważna). 
2.4. Zaprawy. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
 
 



 76 

4. TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

             Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację  
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

wybór składników zapraw, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
sposób transportu mieszanki zapraw. 
kolejność i sposób betonowania, 
sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważnej)  
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
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Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki 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 wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 
m) 
5.4. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją 
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
zaprawa nie będzie się łączyła z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 (lub równoważna). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
(lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
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procesów produkcji betonu (lub równoważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 
próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna (lub równoważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
(lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka”(lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego”(lub równoważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny -- 
Badanie metodą rozpływu stożka”(lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 
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STS - 11 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podkładów pod posadzki. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

warstw wyrównawczych cementowych gr.5 cm  
wylewek samopoziomujących gr. 5 mm 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku (lub 
równoważna) 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

            Dla cementu luzem. 
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magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Piasek. 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu (lub równoważna). 
2.4. Zaprawy. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
2.5. Zaprawa samopoziomująca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiążąca anhydrytowym, przeznaczonym do 
maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet 
i różnego rodzaju wykładziny. Nadaje się do stosowania we wszystkich suchych 
pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych, o ile 
jego parametry techniczne spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe 
właściwe dla tych pomieszczeń. Zaprawa może być użyta do wykonania podkładów w 
następujących układach: jako zespolony być stosowany tylko wewnątrz budynków. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
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4. TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

             Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację  
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

wybór składników zapraw, 
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
sposób transportu mieszanki zapraw. 
kolejność i sposób betonowania, 
sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważna). 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
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5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki 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 wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 
m) 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane również w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i 
wiązaniu cementu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C. W  
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia zaprawy, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją 
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
zaprawa nie będzie się łączyła z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 (lub równoważna). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
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w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości 
osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
 Jak w przedmiarze robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
(lub równoważna) 
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (lub 
równoważna) 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu (lub równoważna) 
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu (lub równoważna) 
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania 
próbek (lub równoważna) 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania (lub równoważna) 
PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
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Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości (lub równoważna) 
PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (lub równoważna) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna (lub równoważna) 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
(lub równoważna) 
PN-EN 12350-2 „Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-4 „Badania mieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji 
metodą oznaczania stopnia zagęszczalności”(lub równoważna) 
PN-EN 12350-5 „Badania mieszanki betonowej – Część 5: Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego”(lub równoważna) 
PN-EN 12350-8 „Badania mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny -- 
Badanie metodą rozpływu stożka” (lub równoważna) 
PN-EN 12350-3:2011 „Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji 
metodą Vebe” (lub równoważna) 
PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu (lub równoważna) 
PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 
i prefabrykowanych wyrobach betonowych (lub równoważna) 
Beton zwykły. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

STS - 12 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
 
2. Materiały 
2.1.Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia nie gorsza niż: 
- bitum modyfikowany SBS 
- gramatura osnowy: 250 g/m2 
- grubość: 5,2 mm 
- osnowa poliestrowa 
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- reakcja na ogień: klasa E 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.6. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2.Transport. 
W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, 

układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać 
długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe. 
Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy 
zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić 
w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 
tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem lub uszkodzeniem. 

4.3.Magazynowanie. 
 Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w 

odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na 
równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż 
w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a 
odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej 
z dalaod źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 

5.3.Wykonywanie robót. 
1. Papa asfaltowa zgrzewana podkładowamocowana do płyt termoizolacyjnych za 

pomocą klejów na zimnonp. poliuretanowego, asfaltowo-polimerowego bądź innego 
dopuszczonego do przyklejania płyt termoizolacyjnych do izolacji z papy lub mas 
asfaltowych bezrozpuszczalnikowych.  
2.Zakłady papy styropianu laminowanego (5-cio cm) należy połączyć poprzez 
bezpośrednie zgrzewanie pap termozgrzewalnych lub klejenie za pomocą klejów na 
zimno dla danej technologii.  

3. Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą 
zgrzewania. 
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4. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy 
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

5. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej 
szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną 
papą). 
6. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
7. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być 
przesunięte. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 

- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty. 
6.3.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, mogą one stanowić 
podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa 150 kg/m3 

3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina 
nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy 
sąsiednimi elementami podłoża. 
4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i 
przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od 
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 

6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych 
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 



 88 

przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu 
strumienia wody z węża. 
7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą 
zgodnioną z producentem papy.8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z 
Inżynierem.9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po 
minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. . 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jak w przedmiarze robót 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2.Odbiór częściowy1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu 
kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych. 

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
8.3.Odbiór końcowy 

1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi.3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór 
końcowy przeprowadzony komisyjnie.4. Do odbioru końcowego należy przedstawić 
wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik 
budowy. 

 

9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 

 



 89 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- 

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. (lub równoważna) 

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody 
badań i wytrzymałościowych. (lub równoważna) 

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów (lub równoważna) 
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe. 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom              
i Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS – 13 OBRÓBKI  BLACHARSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie:obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 
powlekanej, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 

blacharskich reguluje norma PN-EN 501:1999 (lub równoważna). 
Roboty blacharskie budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
2. MATERIAŁY. 

Do robót blacharskich należy stosować blachę: 
blacha ocynkowana powlekaną 
materiały pomocnicze 

Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-EN 10230-
1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
(lub równoważna). 

Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe 
ogólnego przeznaczenia (lub równoważna). 

Wkręty samo wiercące z podkładką uszczelniającą do mocowania blachy stalowej 
do podłoża drewnianego F4,8x35 mm 

Wkręty rozporowe z koszulką i z podkładką uszczelniającą do mocowania blachy 
stalowej Fi 10x55 mm 
3. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź 
ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
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Obróbki blacharskie blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obróbkę należy 
wykonać na rąbek stojący. Zamocowanie obróbki za pomocą tworzywowych kołków 
rozporowych (zwykłych i ramowych) z ocynkowanymi wkrętami i kapturkami. Obróbki 
powinny być ułożone na paskach papy podkładowej szerokości dostosowanej do 
szerokości attyki wraz z ociepleniem. Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico 
ocieplenia i mieć wykształcony kapinos po obu stronach obróbki.  

Obróbki blacharskie parapetów należy wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej 
gr. 0,65 mm - Należy osadzić klocki drewniane gr.6 cm dla okien >1,5 m. Zamocowanie 
obróbki za pomocą wkrętów ocynkowanych z podkładką i kapturkiem. Uszczelnienia 
obróbek krawędzi obróbek za pomocą masy Silikonowej. 

Obróbka powinna wystawać min. 4 cm poza lico ocieplenia i mieć wykształcony 
kapinos oraz wywinięcia na ściany boczne ościeży. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2.1. Badania techniczne 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,  
materiały, 
wygląd zewnętrzny pokrycia, 
połączenia i umocowania arkuszy, 
uszczelniania przejść przez pokrycie dachowe. 
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i 

końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót. do 
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5°C.  

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża,  
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 

wykonanego pokrycia.  
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub 

zapisów w dzienniku budowy: 
- czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich, 
- czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie 

była niższa niż +5°C. 
Ocena końcowa. 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z 

projektem i wymaganiami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż 
jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
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wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z pro-
jektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub częściowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu 
sprawdzeniu I odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia ale nie wpływają-
cych na jakość, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót 

6.3. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 

blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 

blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. 
W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy 
pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić 
do ponownego badania. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających na jakość pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z 
uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi 

decyzjami Inspektora. ST oraz 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 

Podstawą dokonania  
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości 

osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Jak pkt 9 warunki ogólne 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 501:1999 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu (lub 
równoważna) 

PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia. (lub równoważna) 
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STS – 14  RYNNY I RURY SPUSTOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i 

odbioru rynien i rur spustowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w p. 

1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż rynien i rur spustowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na 

teren 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 

Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 

Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 
posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny 

Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny mają wymiar 120 
mm, rury spustowe 100 mm. 

Rynny jak i rury spustowe są elementami  prefabrykowanymi . 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być 
składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. 
5. WYKONYW ANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2. Dokładność wykonania. 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. Rynny 

zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%, do łączenia elementów rynien stosować 
spoiwo cynowo-ołowiane. 

Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100cm. Złączki, 
narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w 
chwytakach. Montaż rynny należy rozpocząć od uchwytu centralnego. Przed 
zatrzaśnięciem rynny w kolejnych uchwytach, należy upewnić się że potrzebne odcinki 
zostały poprawnie połączone. 

Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany .Uchwyty 
mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2m dla instalacji pionowych i co 1 m dla 
instalacji poziomych, powinna być zachowana pionowość rur z dokładnością do 5 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku 

budowy, stwierdzenie zgodności w zakresie gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń 
poszczególnych odcinków, 

sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu 
wyrobienia w nich spadku, 

stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
stwierdzenie pionowości rur spustowych 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 

Specyfikacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 

Jak w pkt 9 „Warunki ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, 
wymagania i badania (lub równoważna) 
PN-EN 12200-1:2016-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią – Nieplastyfikowanypoli 
(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (lub 
równoważna) 
PN-EN 612:2006 - Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 
obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład (lub równoważna) 
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STS-15 STOLARKAI ŚLUSARKA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu 

stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż: 
stolarki okiennej PCV, 
montaż podokienników wewnętrznych z PCV, 
stolarki drzwiowej, 
montaż ślusarki stalowej drzwiowej, 
montaż ościeżnic drzwiowych, 
montaż samozamykaczy,  
montaż typowych wyłazów dachowych  
montaż elementów balustrad schodowych i pochwytów ściennych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną, zaleceniami producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z 
wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego 
wykonania prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać 
pomiarów wykonawczych. 
2.MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
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Zastosowanymi materiałami są: 
okna  z PCV czterokomorowe szklone szkłem zespolonym pojedynczym z 

mikrowentylacją. 
parapety wewnętrzne PCV o szerokości dostosowanej do potrzeb (pomiary 

przedwykonawcze) 
drzwi zewnętrzne drewniane pełne, 
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 
ościeżnice drewniane, 
drzwi zewnętrzne pełne p.poż. EI-60, 
drzwi dwuskrzydłowe p.poż. EI-60 szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, 
pianki silikonowej i pianki montażowej, 
łączników mechanicznych i kotew. 

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 
4.TRANSPORT 

Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 

Okna dostarczane są przez producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki 
przechowywania elementów bram, elementów łączących i pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy montażu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania. 
sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 

ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Montaż ślusarki 
Przed przystąpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 

wymiarów otworów, oraz sprawdzić podziały drzwi zgodnie opisem w dokumentacji 
technicznej. 

Zasady wbudowywania ślusarki powinny być zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej. 

5.3. Opis ogólny. 
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Do mocowania stolarki, nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane elementy. 

Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia 
elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
montaż balustrad i pochwytów 
Montaż balustrad polega na: 
       - wykonaniu otworów kotwicznych w podłożu 
       -ustawieniu i zamocowaniu kotwami wklejanymi do podłoża 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

      Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych,  
- mocowanie ościeżnic, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- mocowanie parapetów wewnętrznych, 
- działanie mechanizmów zamykających, 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 

sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z 

obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
7.2. Odbiór końcowy. 
      Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych 
bram. 

dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca 
ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element 

- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - okna, drzwi i 
bramy powinny się lekko otwierać i zamykać 

- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
8.OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne (lub równoważna) 
PN-EN 12608-1:2016-04 - Kształtowniki z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 
1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach (lub 
równoważna) 
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STS - 16  TYNKI 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych. 

gruntowanie środkami zwiększającymi przyczepność 
tynk gipsowy na ścianach gr. 3 mm 
tynk gipsowy na stropach gr. 3 mm 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na 
budowie. Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany 
przez producenta atest. 
Środki adhezyjne dla zwiększenia przyczepności tynku 
Gips tynkarski 
3.SPRZĘT. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty można 
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wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE. 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest 
kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno 
być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna 
należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek 
gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed  
zanieczyszczeniami organicznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji haromonogram robót 
uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo – wapiennych zgodnie z normą 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska, dla tynków gipsowych zostały opisane w PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa 
gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania (lub równoważna). 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 
zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy podłoże zagruntować środkami 
zwiększającymi przyczepność. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać 
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki zewnętrzne należy wykonywać jako trój warstwowe, pospolite, kat. III, składające 
się z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 m. 
Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - 
wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do 
wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być 
zwilżane wodą. 
Gładź gipsowa gr. 3 mm na ścianach gipsowych należy nanosić packą stalową z 
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równomiernym rozprowadzaniem masy gipsowej warstwami 1 mm. Po naniesieniu 
każdej warstwy należy przeszlifować powierzchnie w celu likwidacji nierówności. 
Po naniesieniu wszystkich warstw sprawdzić jakość naniesionej gładzi i w razie 
konieczności wyrównać miejsca papierem ściernym, lub warstwą gipsu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych), 
jakość podłoża, 
ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - 
montażowych". 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan 
podłoża. 
7.2. Odbiór końcowy. 
7.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków, gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 
wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min. 
0,025 MPa). 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska (lub równoważna) 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania. 
(lub równoważna) 
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STS -17  ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi akrylowymi 
dwukrotne malowanie tynków gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi 
dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbami emulsyjnymi akrylowymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań 
lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy 
zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, 
wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich musza być 
przestrzegane przepisy ppoż. i bhp. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do 
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i 
posiadać ocenę higieniczna PZH. 
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Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja 
ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na ogień (lub równoważna) 
oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna:  
tłumić dźwięki ,być odporna na działanie ozonu i smogu  ,nie zawierać rozpuszczalników 
ani substancji lotnych , 
być odporna na działanie promieni UV  ,być odporna na działanie warunków 
atmosferycznych , 
nie przyjmować brudu ,nie zmieniać barwy  ,być odporna na szorowanie  
Do malowania obróbek blacharskich należy użyć  farb stosowanych do powierzchni 
ocynkowanych 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na 
który składają się: farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład 
alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia. 
Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i 
warstwy nawierzchniowej jednocześnie 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zgodnie z odpowiednimi normami PN-
EN (lub równoważnymi) i zaleceniami producenta. Wszystkie użyte farby i lakiery muszą 
posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny 
PZH i odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1.Malowanie farbami silikatowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, 
tynków cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W 
temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę 
należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%.Kolejne warstwy można nakładać po 
wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
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pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb 
emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane 
mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i 
po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można 
zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-
20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, 
we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 
25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca stykające 
się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy 
malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 
wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane 
po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej) 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic 
itp.), 
grubość powłoki malarskiej, 
gładkość powłoki malarskiej, 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
jakość 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i 
lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża 
do malowania. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
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atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej 
powłoki z dokumentacją techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, 
stopień wyschnięcia, 
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia 
farby, jednolitość barwy i połysku, 
odporności na wycieranie i uderzanie. 
równomierność 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień (lub 
równoważna) 
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje (lub równoważna) 
PN-EN 927-1:2000 Farby i lakiery – Wy-roby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór (lub równoważna) 
PN-EN 927-2:2007 Farby i lakiery – Wy-roby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania eksploatacyjne (lub równoważna) 
PN-EN 927-3:2008 Farby i lakiery – Wy-roby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w naturalnych warunkach 
atmosferycznych (lub równoważna) 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy po-włokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja (lub równoważna) 
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wy-roby lakierowe i systemy powłokowe 
stosowane na zewnątrz na mury i beton – Część 1: Klasyfikacja (lub równoważna) 
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery – Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 
budownictwa – Część 1: Powłoki z farb proszkowych (lub równoważna) 
PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery – Po-włoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub 
szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych (lub równoważna) 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich (lub równoważna) 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: Opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji (lub równoważna) 
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STS - 18POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót płytkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót: 

układanie posadzek w pomieszczeniach ogólnodostępnych  z płytek 
ceramicznych 30x30 cm  
cokoliki z płytek ceramicznych wys.15 cm 
okładzina schodów wewnętrznych i zewnętrznych płytkami ceramicznymi 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót 
posadzkowych oraz okładzin z płytek ściennych zgodnie z odpowiednimi normami PN-
EN (lub równoważnymi). 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia 
od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem 
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
odpowiednich norm (PN-EN, lub równoważnych) lub posiadają aprobaty techniczne, w 
przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne lub 
gresowe posiadające aprobaty techniczne 
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana 
wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 
Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać 
odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna 
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być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury 
Zaprawa wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów 
pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom 
określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury. 
3. SPRZĘT: 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej 
i szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 
przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 
mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości ,szerokości lub wysokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie 
spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się 
z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody. Należy bezwzględnie 
stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania 
powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytkipowinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Prawidłowość i dokładność wykonania 
Prawidłowość wykonania powierzchnipłytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm 
przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i 
trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno 
być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. 
Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia 
po_inny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: 
2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
pierwszego 
3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
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drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być 
dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do 
spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 
najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku 
posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych 
nierdzewnych lub aluminiowych. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach 
producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: a) prawidłowości wykonania 
powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich 
barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością 
do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy 
przeprowadzić łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm 
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
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zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 
m2należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik 
dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
7. ODBIÓR ROBÓT, 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są 
następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania (lub równoważna) 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne (lub równoważna) 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania (lub równoważna) 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych (lub równoważna) 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
(lub równoważna) 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa (lub równoważna) 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
(lub równoważna) 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni (lub równoważna) 
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STS – 19  SUFITY PODWIESZANE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

sufitów podwieszanych płyt GKF, 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w informatorach i poradnikach 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 

ruszt systemowy 
płyty GKF 

3. SPRZĘT. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego i tradycyjnego. 
4. TRANSPORT. 
Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić 
zgodnie 2 informatorem - poradnikiem producenta, do transportu należy stosować środki 
transport: samochód skrzyniowy, samochód dostawczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. 
5.1. Sufit podwieszony. 
Sufit podwieszony należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w „Informatorze – 
Poradniku” producenta sufitów podwieszonych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę robót przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13964:2014-05 - 
Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań (lub równoważnej) 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy:  
mocowanie rusztu (zawiesi),  
mocowanie opraw oświetleniowych,  
poziomość płaszczyzny sufitu. 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w 
pkt. 5. Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu do którego 
należy dołączyć niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także 
świadectwo wystawione przez producenta. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAW A PLA TNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań (lub 
równoważna) 
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STS - 20 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót jest wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku.   
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

- docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą gr 15cm i 10cm, 
- tynki cienkowarstwowe akrylowe 
- obróbki parapetów zewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 
materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i 
obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań), 
- zdjęcie obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, itp. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 
- piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny, 
- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 
- nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz   
  pace z tworzywa sztucznego, 
- listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,  
- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,  
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe, lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. 
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Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 

Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki p.poż.  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warunki ogólne 
Ocieplanie ścian w systemie bezspoinowym, polegają na zamocowaniu na 
zewnętrznych płaszczyznach ścian płyt materiału ocieplającego, nałożeniu na nie 
warstwy podkładowej (bazowej) zbrojonej siatką z włókna szklanego, oraz wykonaniu 
wyprawy elewacyjnej.  

Niniejszy projekt dopuszcza  zastosowanie do ocieplenia ścian każdego systemu 
(systemów) objętych Instrukcją ITB 334/2002, pod warunkiem spełnienia wymagań 
p.poż.  

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materiały, aktualnych 
świadectw lub aprobat ITB, dopuszczających do stosowania  w budownictwie. Jako 
zasadę należy przyjąć stosowanie tylko tych materiałów, które są przewidziane w 
świadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest łączenie 
materiałów z różnych systemów.  

Przy realizacji ocieplenia należy stosować szczegółowe wymagania zawarte w 
świadectwach (aprobatach technicznych) oraz instrukcjach podawanych przez 
producentów i dystrybutorów materiałów. W szczególności stosować wymagane 
preparaty gruntujące oraz zachowywać nakazane odstępy czasowe przy nakładaniu 
kolejnych warstw. 
5.2 Materiały 
SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN METODĄ BEZSPOINOWĄ 
Płyty z wełny mineralnej - zaleca się stosowanie płyt lamelowych wełny kamiennej o 
prostopadłym do powierzchni układzie włókien, co umożliwia mocowanie bez 
konieczności stosowania łączników mechanicznych, na podłożach nowych i nośnych do 
wysokości 25m od poziomu terenu oraz z zastosowaniem klejenia zaprawą systemowa. 
Co do wymiarów - lamele i płyty - winny spełniać wymagania określone w PN-EN-
822:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie  długości i 
szerokości” (lub równoważna) oraz PN-EN 823:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Określenie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od -1 do +3mm 
(lub równoważna). 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 
powinna spełniać wymagania PN-EN 1604:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie - Określenie stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale + 1mm . (lub 
równoważna) 
Wymiary lameli: długość/szerokość/grubość = 1200/200/50 do 200mm 
Wymiary płyt: długość/szerokość/grubość = 1200/600/50 do 200mm 
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Preparat gruntujący 
Stosować można zamiennie preparat gruntujący pod tynk minelarny i silikatowy. 
Siatka z włókna szklanego bezwęzełkowa o oo gramaturze 145 lub 165g/m2 
mineralna szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej” – kolor biały, 
akrylowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej”, 
mozaikowa szlachetna masa tynkarska do dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych w 
metodzie „lekkiej”, 
preparat gruntujący do gruntowania podłoża (tynków), 
podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża pod wyprawę z tynku 
szlachetnego, 
Łączniki  8/210 i 120 do termoizolacji ze styropianu (odpowiednio grub. 10 i 5cm) do 

termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z cegły pełnej i 
betonu, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem wbijanym). 
Łączniki  8/190 do termoizolacji ze styropianu lub uniwersalne, mocowane w ścianie z 

bloczków betonu komórkowego, dopuszczone do stosowania w budownictwie (z klinem 
wbijanym). 
Kit kauczukowy elasto-plastyczny, gęsty. 
Profile wykończeniowe: listwa startowa, kątownik perforowany do narożników, profil 
„kapinos”. 
Blacha ocynkowana powlekana  gr. 0,6 mm. 
Materiały uzupełniające : kołki rozporowe - wkręt ocynk. z koszulką z tworzywa 
sztucznego, łączniki ocynk., płaskowniki ocynk., nity zrywalne, gwoździe ocynk., papa 
asfaltowa, podkładowa itp. 
 
5.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych 
środków antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych 
warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki 
malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 
N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem na silnie lub 
nierównomiernie chłonne podłoża.  

5.4 Montaż profili   
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu 
zaznaczając go np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne 
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z 
tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki 
na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po 
obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami 
montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
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Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia 
systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg 
systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie 
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku 
pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki 
lub gryzonie. 
 
 
5.5.Klejenie płyt ocieplających 
W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne 
metodą pełno płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm.  W przypadku gdy 
podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę pasmowo-punktową opisaną 
poniżej.  Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę 
zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w miejsca na które 
później nakładamy zaprawę klejową   Zaprawę klejową nanosimy na płyty izolacyjne 
dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach ( min. 3 ) . 
Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może 
się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. W 
przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za 
pomocą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm).  Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną 
zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego 
rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie 
cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty (lamele) należy dociskać 
równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – 
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie 
płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny 
pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. Klej nie może znaleźć się na bocznych 
krawędziach płyt.  Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując 
ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza 
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie 
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest 
pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w 
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celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
 
 
5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
przy pomocy łączników mechanicznych odbywać się powinno po całkowitym 
stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni). Dyble należy osadzić opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do 
oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm 
ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest  
uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków  w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku 
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w ścianie 
konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli łączniki nie są wymagane przy ścianach 
zewnętrznych nowo budowanych do wysokości 25 m od poziomu terenu     
5.7. Wykonanie warstwy zbrojącej  
Warstwa zbrojąca   
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i 
rozprowadza  ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada 
się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 
gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 
warstwę zbrojoną.  Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, 
względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Przy 
wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne 
pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami.  Grubość warstwy 
zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. W części parteru budynku i na cokołach 
należy stosować 2 warstwy siatki.   
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 
45o paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie 
diagonalne )  UWAGA  Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej.   
5.5. Tynk strukturalny  
5.5.1. Podłoże pod tynk Podłożem pod tynk w odpowiednim systemie BSO jest warstwa 
zbrojona. Podłoże musi być suche, czyste,  bez pyłów, wykwitów i substancji o działaniu 
antyadhezyjnym. Podłoże pod tynk powinno być równomiernie zwilżone.   
Wszystkie podłoża mocno lub nierównomiernie nasiąkliwe powinny być pokryte 
podkładem gruntującym przeznaczonym pod tynki strukturalne .    
UWAGA Warstwa zbrojąca wykonana z zaprawy nie wymaga gruntowania    
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Dokładny sposób użycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. 
Należy bezwzględnie stosować się do tych procedur.  
Malowanie 
Malowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta farby. Zawartość 
pojemników rozmieszać i stosownie do porowatości podłoża dodać wody (zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu). Nanosić pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym do 
malowania. Po wyschnięciu, ponownie nanieść równomiernie, drugą warstwę farby, 
rozcieńczonej wodą (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).  Nie należy stosować na 
ocieplonych fasadach kolorów o współczynniku refleksyjności światła HBW poniżej 20, 
zgodnie z wzornikiem barw dla odpowiedniego systemu. Dla układów ociepleniowych na 
wełnie mineralnej zaleca się wykonywanie tynków i malowania z materiałów mineralnych 
tj. tynków i farb krzemianowych 
5.8 Nadzór techniczny 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwagi końcowe 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich 

przewidzianych Instrukcją ITB 334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o

+ 25
o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór 
prowadzony przez Wykonawcę i Inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik 
budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich 

przewidzianych Instrukcją ITB 334/2002 powinny być prowadzone  w temperaturze + 5
o

 + 25
o
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
Przygotowanie podłoża 
Przyklejenie płyt zwełny mineralnej 
Przyklejenie siatki 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

ocenę zgodności wyglądu wykonanego ocieplenia z dokumentacją techniczną, . 
jakości zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
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UWAGA: 
Wszystkie inne roboty między innymi kołkowanie wykonać zgodnie z zastosowaną 
technologią ocieplenia 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-EN 822:2013-07 - „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie  długości 
i szerokości” (lub równoważna) 
PN-EN 823:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określenie grubości” 
(lub równoważna) 
PN-EN 1604:2013-07 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określenie 
stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych” 
(lub równoważna) 
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STS – 21 RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót – rusztowanie zewnętrzne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie rusztowań zewnętrznych przy termo modernizacji budynku . 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed montażem rusztowania należy: 
przygotować podłoże na którym ma być ustawione rusztowanie, 
sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów 
tego samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów 
rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami transportu uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu. 
Elementy rusztowania należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających 
ochronę przed opadami atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią. 

5. MATERIAŁY 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wg normy PN-EN 12810-1:2010 (lub równoważna) oraz PN-
EN 12811-1:2007 (lub równoważna). 
Należy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do budynku przed 
spadającymi przedmiotami. 

długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków 

komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, 
które odpowiednio połączone dają określoną wielkość.  

6. BADANIA I ODBIORY 
badaniami objęte są: 
części rusztowań 
zmontowane rusztowania 
6.1. Opis badań 
sprawdzanie wymagań ogólnych  i stanu  podłoża 
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sprawdzanie posadowienia rusztowania 
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania 
sprawdzania stężeń i zakotwień 
6.2. Eksploatacja rusztowań 
Przegląd rusztowań ;  codziennie ,dekadowe, doraźne 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi częściowemu podlega: 
przygotowanie podłoża pod montaż rusztowania 
montaż elementów rusztowania 
kotwienie rusztowania 
wykonanie daszków zabezpieczających 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

ocena zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną, jakości 
zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
8 OBMIAR ROBÓT. 
wg przedmiaru robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 12810-1:2010 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. (lub równoważna) 
PN-EN 12811-1:2007 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. (lub równoważna) 
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1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt budynkupracowni diagnostycznej  dla zadania pn.„Modernizacja infra-
struktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w 
Zespole Szkół Samochodowych  w Żywcu –zadanie nr 1.6.1”  
- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI  

1.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo – techniczno – analitycznej dla za-
dania  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy. 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem 

- UCHWAŁA NR LIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych 
miasta 

- Inwentaryzacja budowlana  wykonana do celów projektowych 

- Rozporządzenie 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) 

- Przepisy techniczno budowlane i obowiązujące Polskie Normy,  

1.4. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10, działka nr ewid.4782/1 , Obręb 0007, Ży-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Żywiec, województwo śląskie. Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany,wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 
dla przyborów sanitarnych, zaprojektowanych w pomieszczeniach pracowni diagnostyki 
samochodowej wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji. Ponadto pro-
jekt obejmuje: 

 Kanalizację deszczową 

 Instalację C.O. 
 

1.6. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki 
samochodowej . 
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1.7. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

- Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z późniejszymi zmianami 
-Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej przy 
Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu przy ul. Grunwaldzkiej 10.  
- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacją 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 
- Aktualne przepisy i normy w temacie opracowania 

 

2.0. OPIS TECHNICZNY 

 
Woda zimna – dla celów bytowo gospodarczych zostanie pobrana z istniejących ruro-
ciągów wody pitnej, zlokalizowanych w istniejącej toalecie na parterze istniejącego bu-
dynku i za pomocą podejść podłączony do przyborów sanitarnych. 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna, doprowadzająca wodę do urządzeń sanitarnych 
wykonana będzie z rur i kształtek, łączonych metodą zgrzewania. 
Rurociągi montowane do ścian za pomocą uchwytów systemowych do rur polipropyle-
nowych. Połączenia pomiędzy rurami a przyborami i armaturą, wykonane będą za po-
mocą odpowiednich łączników przejściowych. Przejścia przez stropy i ściany wykonać 
w rurach ochronnych. 
 
Woda ciepła – dla projektowanych przyborów sanitarnych zostanie pobrana 
z projektowanego elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody, który zostanie 

zamontowany w pomieszczeniu porządkowym na poz. 

 0,50.  

Instalacja wodociągowa wewnętrzna, doprowadzająca wodę do urządzeń sanitarnych 
wykonana będzie z rur i kształtek PP PN16, łączonych metodą zgrzewania. Połączenia 
między rurami, a przyborami i armaturą wykonane będą za pomocą odpowiednich łącz-
ników przejściowych. 
Instalacje wody pitnej i ciepłej układać na bruzdach – podtynkowo, rury należy zabez-
pieczyć przed „poceniem” izolując je cienką warstwą izolacji termicznej. 
 

Dezynfekcja i próba szczelności 
Próbę należy wykonać w czasie przy otwartych bruzdach po uprzednim przepłukaniu 
instalacji. Wielkość ciśnienia próbnego powinna wynosić 1,5 krotną wartość ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 1.0 MPa. Próbę należy wykonać zgodnie z właściwą nor-
mą. Po wykonaniu próby szczelności a przed oddaniem do eksploatacji należy prze-
prowadzić dezynfekcję rurociągu. Wynik pozytywnego badania próbek wody pobranych 
z rurociągu jest warunkiem oddania rurociągu do eksploatacji. 
 

 

Kanalizacja sanitarna 
 
Ścieki bytowe z projektowanych przyborów sanitarnych zostaną odprowadzone do ist-
niejącej kanalizacji odprowadzającej ścieki z istniejącego budynku.  
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Ścieki z przyborów do kanalizacji zostaną odprowadzone za pomocą podejść z rur 
PCV-U klasy HT do istniejącej studzienki, która jest zabudowana między istniejącym 
budynkiem szkolnym a nowoprojektowaną stacją diagnostyki w punkcie „S”. 
Montaż instalacji rozpocząć od pkt. podłączenia tj. projektowanego pionu „CZ” wpinając 
się do pionu tuż nad posadzką.  
Rury montować z 2% spadkiem. 
 

2.1Odwodnienie dachu 
 
Projektowany dach posiada spadek w kierunku odwodnienia linowego (rynny) przebie-
gającego wzdłuż ściany szczytowej budynku. Spadek rynny skierowano do projektowa-
nego pionu deszczowego Ø 110. Ścieki deszczowe projektowanych pionów zostaną 
odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającej dach istniejącego 
budynku szkolnego. 

 

2.1.1Obliczenie ilości ścieków opadowych 
 

Przepływ obliczeniowy 

gd=    Y* A * J/10000 m2 

 

Y– współczynnik spływu = dwa dachów o nachyleniu powyżej 15º = 1 

A – powierzchnia odwadniania = 160 m2 

J – miarodajne natężenie deszczu = 150 l/s / na/ wg normy PN – 92/B/01707 

 

gd = 1 * 160 m2 * 150/10000 = 2,40 dcm3/s 

qd = 2,40 dcm3/s * 3.6 = 8,64 

qd = 8,64 m3/h 

 

Montaż instalacji wykonać zgodnie z 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
 Zeszyt 7 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ” 
 Zeszyt 12 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 
 Warunki techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji grzewczych”. 
 

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania    
 
OPIS INSTALACJI 
  
 Źródłem ciepła dla projektowanego ogrzewania pomieszczeń jest istniejąca insta-
lacja C.O., która ogrzewa istniejący budynek Zespołu Szkół Samochodowych. 
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Straty cieplne budowlane pokryte zostaną przez zainstalowanie grzejników aluminio-
wych „panelowych” (z podłączeniem dolnym lub bocznym) o mocy cieplnej 4600W. 
Grzejniki zostaną zainstalowane w pomieszczeniu diagnostyki. 
Zaprojektowano instalacje C.O. o rozdziale dolnym prowadzoną pod. Napełnianie oraz 
uzupełnianie zładu z projektowanej instalacji wodociągowej za pomocą zaworów. W 
najniższym punkcie instalacji zamontować zawór ze złączką do węża dla opróżnienia 
instalacji.  
Grzejniki na zasilaniu i powrocie zostaną wyposażone w zawory regulujące i powrotne. 
Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-X/Al/PE-RT (polie-
tylen sieciowany/aluminium/polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturo-
wych). Całość instalacji poddać próbie wodnej na ciśnienie 0.6 MPa, a następnie dwu-
krotnie przepłukać instalację i napełnić zład wodą. 
Na rzucie projektowanego budynku przedstawiono trasę projektowanych rurociągów 
wraz z lokalizacją grzejników.  
 
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA 
DIAGNOWTYKI WYNOSI 23700W = 23,7KW 
 
W pomieszczeniu zostaną zainstalowane grzejniki panelowe z podłączeniem dolnym 
lub bocznym, wyposażone w zawór regulujący i zawór grzejnikowy powrotny.  
 
Instalację CO należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych. cz II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 

Wymagań technicznych COBRTI Instal – Zeszyt 6 „Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych” 
 
 

4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
 
 Obejmuje budynek pracowni diagnostyki samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej 
10 działka nr. 4782/1 obręb 0007 Żywiec 
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1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania 
pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – zadanie nr 
1.6.1”  
- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI 

1.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo – techniczno – analitycznej dla za-
dania  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy. 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem 

- UCHWAŁA NR LIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych 
miasta 

- Inwentaryzacja budowlana  wykonana do celów projektowych 

- Rozporządzenie 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) 

- Przepisy techniczno budowlane i obowiązujące Polskie Normy,  

1.4. LOKALIZACJA 

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania 
pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu – zadanie nr 
1.6.1”  
- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji wentylacji 
oraz elektrycznychw pracowni diagnostyki. 

Niniejszy projekt budowlany stanowi również projekt wykonawczy. 
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2.0. INSTALACJE SANITARNE 

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalację wentylacji 

 Instalację sprężonego powietrza 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Wizja lokalna, 

 Ustalenia z Inwestorem, 

 Inwentaryzacja budowlana. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

2.3. UWAGI OGÓLNE 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obo-

wiązującymi przepisami, odnośnymi normami, „Warunkami Technicznymi wykona-

nia i odbioru” poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych ma-

teriałów i urządzeń. 

W czasie pracy należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoża-

rowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. 

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legi-

tymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany wyłącznie z częścią rysunkową. 

Wszelkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a 

nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować pełnopraw-

nie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej opracowania. 

 

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano wentylacje mechaniczną pomiesz-
czeń pracowni diagnostyki. 
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2.4.1 OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIĄZANIA 

 
Powietrze zewnętrzne z czerpni ściennej będzie doprowadzane izolowanym termicznie 

kanałem do zespołu nawiewnego. Centrala wentylacyjna jak na rysunku.  

Wentylacja wyciągowa z magazynu podręcznego i pomieszczenia porządkowego reali-

zowana będzie za pośrednictwem wentylatora kanałowego 180m3/h lub równoważne-

go. 

Pomieszczenia pracowni diagnostycznej należy wyposażyć w detektory niebezpieczne-

go stężenia gazów CO i rozmieścić zgodnie z wytycznymi producenta. 

Automatykę instalacji nawiewno-wywiewnej należy tak skonfigurować aby wszystkie 

wentylatory instalacji pracowały równocześnie. Należy zapewnić awaryjną wymianę 

(nawiew, wywiew) powietrza w momencie zadziałania detektora CO. 

Detektor CO powinien być umieszczony mniej więcej na wysokości twarzy człowieka, 

czyli około 170cm nad podłogą. 

2.5. INSTALACJE SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

 
Planuje się wykonanie instalacji sprężonego powietrza. W tym celu planuje się rozpro-

wadzenie rur aluminiowych o średnicy 20mm zakończonych złączem do spiralnych wę-

ży pneumatycznych zakończonych w szybkozłączki. Instalację wykonać zgodnie z zale-

ceniami producenta. 

2.6. WYTYCZNE I UWAGI 

 

Branża budowlana 

 przewidzieć: otwory w ścianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla ruro-

ciągów oraz urządzeń. 

 rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER 

(Katalog Elementów Rurociągów) i odpowiednich systemów podparć  

lub równoważne, 

 pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe, 

 wykonać nowe szafki hydrantowe. 

 

Branża instalacyjna 

 Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość mon-

tażu rurociągów i urządzeń. 
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 Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie wg wytycznych zawar-

tych 

 w opisie. 

 Wszelkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na 

uwadze wytyczne producenta urządzeń oraz zgodnie z „Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część II, 

Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

 Wszystkie przewody oznaczyć rodzaj i kierunek przepływu medium na izo-

lacji lub bezpośrednio na rurze (np. w przypadku instalacji hydrantowej) 

 Oznakować urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 

 Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hy-

drauliczną wszystkich instalacji, 

 Instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze, 

 instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych 

przez właściwe instytucje do tego upoważnione. 

3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalacje oświetlenia, 

 Instalacje gniazd wtykowych 

 Instalację zasilania urządzeń 

 Instalację monitoringu 

3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

Oświetlenie pomieszczeń będzieoparteooprawyze źródłami światła typu LED. 

Instalację elektryczną oświetlenia należy wykonać, jako podtynkową, przewodem YDY-

żo 3x1,5 /750V. Połączenia elementów instalacji oświetleniowej należy wykonać w 

puszkach końcowych (wyłącznikowych).  

Sterowanie oświetleniem ogólnym odbywać się będzie przy pomocy wyłączników przy-

ciskowych podtynkowych. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2m nad po-

ziomem posadzki. 

Przewody zasilające instalację oświetleniową prowadzić podtynkowo w rurkach elektro-

instalacyjnych 
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Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia w zależności od typu pomieszczeń: 

 Sale lekcyjne:     500 lux 

 Pomieszczenia pomocnicze:   200lux 

  

Projektowana instalacja oświetlenia spełnia powyższe wymagania, co do wartości natę-

żenia oświetlenia. 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego. 

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 

 

Instalację elektryczną gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach należy 

wykonać, jako podtynkową, przewodem YDYżo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd trójfazo-

wych. Proponuje się aby w salach lekcyjnych gniazdka montować na wysokości 0,3m 

od poziomu podłogi, natomiast w pozostałych pomieszczeniach wysokość (od poziomu 

podłogi) jak również odległość od innych instalacji dostosować do wymogów przezna-

czenia tych pomieszczeń. Jako osprzęt gniazdkowy należy zastosować gniazda wtyko-

we typu 2P+Z; w pomieszczeniach sanitariatów i technicznych – osprzęt o stopniu 

ochrony, co najmniej IP44. 

W pomieszczeniach komunikacji przewody prowadzić w korytach elektroinstalacyjnych.  

 

3.4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA 
 
Zasilanie urządzeń, oświetlenia oraz gniazd wtykowych wykonać z tablic TW wg schematów 

zawartych w projekcie.  

3.5. INSTALACJA MONITORINGU 

Przewiduje się wykonanie instalacji monitoringu składająca się z 6 kamer IP 2Mpx. 

Okablowanie prowadzić podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. rejestrator umie-

ścić w pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika. 

3.6. INSTALACJA ODGROMOWA 

Budynek należy wyposażyć w instalację ochrony odgromowej. 

Zwód poziomy należy wykonać z drutu FeZn Φ 8mm ułożonego dachu budynku. W po-

bliżu kominów oraz innych wystających części dachu należy zamontować iglice odgro-

mowe z drutu FeZn fi 16mm i połączyć je ze zwodami poziomymi. Do tego celu wyko-

rzystać złącze uniwersalne odgałęźne. Na rozległych kominach należy poprowadzić 
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zwód poziomy po obwodzie komina. Jako przewody odprowadzające (zwody pionowe) 

zastosować drut stalowy FeZn Φ 8mm. 

Zwody poziome mocować do pokrycia dachowego za pomocą uchwytów klejonych, na-

tomiast zwody pionowe mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów z koł-

kiem rozporowym L=25 cm przykręcanych do muru.  

Na wysokości około 0,5 – 0,6m od ziemi należy zainstalować zaciski probiercze na 

przewodach odprowadzających. 

3.7. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Wyłącznik pożarowy stanowić będzie rozłącznik mocy wyposażony w cewkę wzrostową 

i zabudowany w obudowie natynkowej, i zainstalowany w rozdzielni. Obudowę wyłącz-

nika poż. należy przystosować do plombowania. Cewkę wzrostową należy połączyć z 

przyciskiem p.poż. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu zabudować w pobli-

żu wejścia głównego do budynku. 

3.8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

 
Ochrona przeciwporażeniowa, zgodnie z normą PN-HD 60364, oparta jest na trójstopniowej 

strukturze, którą tworzą: 

 Ochronapodstawowa(ochronaprzeddotykiembezpośrednim) 

 Ochronaprzyuszkodzeniu(ochronadodatkowa) 

 Ochronauzupełniająca. 

Środki ochrony składają się z kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego od 

niejśrodka ochrony przy uszkodzeniu. 

Ochrona podstawowa zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowanych części czynnych 

instalacji elektrycznych oraz umieszczenie części czynnych wewnątrz obudowy zapewniającej-

stopień ochrony, (co najmniej IPXXB); łatwo dostępne poziome, górne powierzchnie obudów – 

IPXXD. 

Obudowa będzie trwale zamocowana i posiada dostateczną stabilność, itrwałość, zapewniającą 

utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploatacji. 

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wy-

łączenie zasilania. 

Samoczynne wyłączenie zasilania jest środkiem ochrony stanowiącym kombinację: 

3. Ochrony podstawowej, która jest realizowana przez izolację podstawową części czynnych 

lub przez obudowę 

4. Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez połączenia wyrównawcze i samoczynne 

wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia. 

Skuteczność ochrony przez wyłączenie zasilania zapewniają: 
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• Uziemienia wymagane dla układu sieci TN 

• Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe 

• Ochrona uzupełniająca za pomocą wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie różnicowym ≤ 30mA. 

3.9. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA 
 

W przypadku zwarcia pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostęp-

nąlub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urządzenie ochronne dokonuje sa-

moczynnego wyłączenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napięć 230V ≤ 

U0 ≤ 400VAC i 0,4s w zakresie napięć 120V ≤ U0 ≤ 230VAC. 

 Samoczynnego wyłączenia zasilania dokonują wyłączniki nadprądowe a także wyłącz-

niki różnicowoprądowe. 

 W układzie TN – wszystkie dostępne części przewodzące instalacji powinny być przyłą-

czone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych PE. Cha-

rakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów zapewniają samoczynne 

wyłączenie w określonym czasie, co wyraża się spełnieniem następujących warunków: 

ZSxIa ≤ Uo, w którym: 

ZS – impedancja pętli zwarcia[Ω], 

Ia-prąd wyłączający zabezpieczenia w wymaganym czasie[A], 

Uo – napięcie znamionowe względem ziemi[V]. 

4.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

4.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Remontowi podlegają pomieszczenie zlokalizowane w najnowszym budynku 
wchodzącym w skład kompleksu obiektów szkolnych Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Żywcu przy ulicy Grunwaldzkiej 10. 
Obiekty zlokalizowane są na działce nr 4782/1 stanowiącej mienie Skarbu 
Państwa, będącej własnością Powiatu Żywieckiego. 
 

4.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

4.3. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10 działka nr ewid. 4782/1  

4.4. PROJEKTANT 

mgr inż. Marian Wierzbickiupr. nr 110/81 

mgr inż. Mieczysław Pawlik  upr. nr 62/84 
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4.5. ZAKRES ROBÓT 

Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający remontowi.  
Przewiduje się wykonywanie następujących robót: 

- wykonanie instalacji wentylacji  

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza 

- wykonanie instalacji oświetlenia 

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania urządzeń 

- wykonanie instalacji monitoringu 

- wykonanie instalacji detekcji gazów 

 

I. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 

1.zagospodarowanie placu budowy 

2.roboty budowlano –montażowe 

3.roboty wykończeniowe 

4.maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy  

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych 

- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienie właściwej wentylacji 

- zapewnienie łączności telefonicznej 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Ad.2 Roboty budowlano- montażowe 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażo-
wych 

- upadek pracownika z wysokości  (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowania) 

Ad.3 Roboty wykończeniowe. 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowania) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby 
postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowa-
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nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej) 

Ad.4 .Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

-  zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 
użyciu maszyn i urządzeń technicznych 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasi-
lających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.) 

II. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp 

-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży obuwia roboczego. 

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. 
z 1998r nr 21poz. 94 z późn. zm. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmia-
nami   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 
poz. 1321) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W spra-
wie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 
,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 
151 poz. 1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 
1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych  (Dz.U.Nr 47poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

- przepisy dotyczące pracy przy wyrobach zawierających azbest opisane 
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji ścian i stropodachu obiektu 
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-PROJ. FUNDAMENTY ŻELBETOWE 

-PROJ.  ŚCIANY ZEWN. Z PUSTAKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.24cm

-PROJ. NOWY BUDYNEK O WYMIARACH  16,04X9,84m

ORACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ:
1.6.1

-PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE Z PŁYTEK CERAM. 

-PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN: 15cm BUDYNEK PRACOWNI, 10cm ŁĄCZNIK

- PROJ. 2 BRAMY GARAŻOWE  350X310cm

- PROJEKTOWANE OTWORY OKIENNE: 1 SZT. 300X400cm, 2 SZT. 350X100cm 

- PROJ. KANAŁ REWIZYJNY 

-PROJ. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

-PROJ.  KONSTRUKCJA NOŚNA, STALOWA DACHU

-PROJ.  DACH DREWNIANY KRYTY PAPĄ, JEDNOSPADOWY 

-PROJ.  ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.10cm

-PROJ. ŁĄCZNIK POMIĘDZY BUDYNKIEM PRACOWNI I SZKOŁY ŚCIANY ZEWN. GR.24cm 

-PROJ. OCIEPLENIE DACHU : 23cm WEŁNA MIN. 

-PROJ. OCIEPLENIE POSADZKI: 12cm 

-PROJ. INST. C.O.

-PROJ.  INST. ELEKTR.OŚWIETLENIOWEJ I ZASILAJĄCEJ STANOWISKA PRACY

-PROJ. INST. WOD.-KAN.

-PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-PROJ. INST. WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN

-PROJ. INST. MONITORINGU 

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU 

URZĄDZENIE DO GEOMETRII SAMOCHODOWEJ

Z MONITOREM I DRUKARKĄ

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

Z ELEKTROHYDRAULICZNYM NAPĘDEM,

AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ RAMION

REGULOWANYMI KONSOLAMI NA RAMIONACH

Parametry:

Szerokość całkowita w mm:            3370

Nośność          4000kg

Wysokość podnoszenia-          1880mm

Wysokość minimalna-           110mm

Silnik jednofazowy  -                        2.2kWx220/240Vx50Hz

Silnik 3-fazowy -           2.2kWx380/415Vx50Hz

Długość ramion -           800 -1200mm

Szerokość przejazdu -                     2486mml

TESTER DIAGNOSTYCZNY Z DOTYKOWYM

EKRANEM , OSCYLOSKOPEM 4 KANAŁOWYM I

MULTIMETREM , OPROGRAMOWANIEM DLA

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I

MOTOCYKLI

Parametry:

Wymiary SxGxW w cm:                 101x46x146

Waga          120kg

Zasilanie  -                                      400V trzy fazy

Silnik -          3Hp 2.2kW

inwerter szybkości obrotowej

Rezostat ładowania -           490W/14V

mierniki analogowe

testowanie alternatorów i rozruszników - 12V/24V

max moc alternatora -            1400W

tester regulatorów napięcia -             12V/24V

stanowisko testowania diod

KOMPRESOR SPRĘŻARKA

Parametry:

Wymiary SxGxW w mm:                 1400x540x980

Napięcie zasilania -          400V/50Hz

Ilość obrotów na min-          1400

Pojemność zbiornika-           270l

Wydajność teoretyczna-           476l/min

Moc  silnika  -                                   3 kW (4KM)

Waga-            120kg

-PROJ. INST. SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

WÓZEK Z WYPOSAŻENIEM 7 SZUFKAD I 351

NARZĘDZI

WYWAŻARKA DO KÓŁ

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU 

-KANAŁ REWIZYJNY 

-szafa na środki czystości

-zlew zawieszony 50cm na posadzką

proj. umywalka

-zlew zawieszony 50cm na posadzką

szafy met. dwudrzwiowe, 5 półek

regały na sprzęt przenośny

regały na sprzęt przenośny

ANALIZATOR SPALIN 4 GAZOWY Z DRUKARKĄ

2 STOŁY WARSZTATOWE

Projekt 1

1 4 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (19.0 W) 2

22* Oprawa LED IP66 1x 4000K (44.0 W)

3 3* Oprawa LED IP66 24V DC
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POWIAT ŻYWIECKI





NUMER RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA

BRANŻA:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

DATA:

PROJEKTOWAŁ:

NUMER UMOWY:
NUMER PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

NUMER

UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

KWIECIEŃ 2018

PROJEKT

BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU

UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIEC

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHOD.

DLA ZADANIA PN.

"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU

PRACY".

TREŚĆ RYSUNKU:

INWESTOR:

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ - RZUT

UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ŻYWIEC

DZIAŁKA NR ....................

OBRĘB 0007, ŻYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 ŻYWIEC

OPRACOWAŁ:

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

W ŻYWCU - ZADANIE NR 1.6

KREATUS SP. Z O.O.
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-PROJ. FUNDAMENTY ŻELBETOWE 

-PROJ.  ŚCIANY ZEWN. Z PUSTAKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.24cm

-PROJ. NOWY BUDYNEK O WYMIARACH  16,04X9,84m

ORACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ:
1.6.1

-PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE Z PŁYTEK CERAM. 

-PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN: 15cm BUDYNEK PRACOWNI, 10cm ŁĄCZNIK

- PROJ. 2 BRAMY GARAŻOWE  350X310cm

- PROJEKTOWANE OTWORY OKIENNE: 1 SZT. 300X400cm, 2 SZT. 350X100cm 

- PROJ. KANAŁ REWIZYJNY 

-PROJ. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

-PROJ.  KONSTRUKCJA NOŚNA, STALOWA DACHU

-PROJ.  DACH DREWNIANY KRYTY PAPĄ, JEDNOSPADOWY 

-PROJ.  ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR.10cm

-PROJ. ŁĄCZNIK POMIĘDZY BUDYNKIEM PRACOWNI I SZKOŁY ŚCIANY ZEWN. GR.24cm 

-PROJ. OCIEPLENIE DACHU : 23cm WEŁNA MIN. 

-PROJ. OCIEPLENIE POSADZKI: 12cm 

-PROJ. INST. C.O.

-PROJ.  INST. ELEKTR.OŚWIETLENIOWEJ I ZASILAJĄCEJ STANOWISKA PRACY

-PROJ. INST. WOD.-KAN.

-PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

-PROJ. INST. WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN

-PROJ. INST. MONITORINGU 

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU 

URZĄDZENIE DO GEOMETRII SAMOCHODOWEJ

Z MONITOREM I DRUKARKĄ

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

Z ELEKTROHYDRAULICZNYM NAPĘDEM,

AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ RAMION

REGULOWANYMI KONSOLAMI NA RAMIONACH

Parametry:

Szerokość całkowita w mm:            3370

Nośność          4000kg

Wysokość podnoszenia-          1880mm

Wysokość minimalna-           110mm

Silnik jednofazowy  -                        2.2kWx220/240Vx50Hz

Silnik 3-fazowy -           2.2kWx380/415Vx50Hz

Długość ramion -           800 -1200mm

Szerokość przejazdu -                     2486mml

TESTER DIAGNOSTYCZNY Z DOTYKOWYM

EKRANEM , OSCYLOSKOPEM 4 KANAŁOWYM I

MULTIMETREM , OPROGRAMOWANIEM DLA

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CIĘŻAROWYCH I

MOTOCYKLI

Parametry:

Wymiary SxGxW w cm:                 101x46x146

Waga          120kg

Zasilanie  -                                      400V trzy fazy

Silnik -          3Hp 2.2kW

inwerter szybkości obrotowej

Rezostat ładowania -           490W/14V

mierniki analogowe

testowanie alternatorów i rozruszników - 12V/24V

max moc alternatora -            1400W

tester regulatorów napięcia -             12V/24V

stanowisko testowania diod

KOMPRESOR SPRĘŻARKA

Parametry:

Wymiary SxGxW w mm:                 1400x540x980

Napięcie zasilania -          400V/50Hz

Ilość obrotów na min-          1400

Pojemność zbiornika-           270l

Wydajność teoretyczna-           476l/min

Moc  silnika  -                                   3 kW (4KM)

Waga-            120kg

-PROJ. INST. SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

WÓZEK Z WYPOSAŻENIEM 7 SZUFKAD I 351

NARZĘDZI

WYWAŻARKA DO KÓŁ

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU 

-KANAŁ REWIZYJNY 

proj. umywalka

-zlew zawieszony 50cm na posadzką

szafy met. dwudrzwiowe, 5 półek

regały na sprzęt przenośny

regały na sprzęt przenośny

ANALIZATOR SPALIN 4 GAZOWY Z DRUKARKĄ

2 STOŁY WARSZTATOWE
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Projekt 1

1 4 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (19.0 W)

2 22 * Oprawa LED IP66 1x 4000K (44.0 W)

3              3 *      Oprawa kanałaowa 24V LED
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ELEKTRYCZNA

mgr inż. Mieczysław Pawlik

62/84
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Maszyna do pisania
POWIAT ŻYWIECKI





NUMER RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA

BRANŻA:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

DATA:

62/84
PROJEKTOWAŁ:

NUMER UMOWY:
NUMER PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

NUMER

UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

ELEKTRYCZNA

KWIECIEŃ 2018

PROJEKT

BUDOWLANY

mgr inż. Mieczysław Pawlik

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU

UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIEC

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHOD.

DLA ZADANIA PN.

"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU

PRACY".

TREŚĆ RYSUNKU:

INWESTOR:

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ - RZUT

UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ŻYWIEC

DZIAŁKA NR ....................

OBRĘB 0007, ŻYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 ŻYWIEC

OPRACOWAŁ:

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

W ŻYWCU - ZADANIE NR 1.6

KREATUS SP. Z O.O.
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Pencil
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Maszyna do pisania
POWIAT ŻYWIECKI
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CENTRALA

DETEKCJI

GAZÓW

2x YDY 4x1,0mm2

Zasilanie centrali

YDY 3x1,5mm2

CZUJNIK CO

CZUJNIK CO

 YTKSY 4x1x0,8mm2

2x YDY 3x1,5mm2

NUMER RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA

BRANŻA:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

DATA:

62/84
PROJEKTOWAŁ:

NUMER UMOWY:
NUMER PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

NUMER

UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

ELEKTRYCZNA

KWIECIEŃ 2018

PROJEKT

BUDOWLANY

mgr inż. Mieczysław Pawlik

STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU

UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIEC

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHOD.

DLA ZADANIA PN.

"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU

PRACY".

TREŚĆ RYSUNKU:

INWESTOR:

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ - RZUT

UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ŻYWIEC

DZIAŁKA NR ....................

OBRĘB 0007, ŻYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 ŻYWIEC

OPRACOWAŁ:

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

W ŻYWCU - ZADANIE NR 1.6

KREATUS SP. Z O.O.

1:50

E4
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Perełka
Maszyna do pisania
POWIAT ŻYWIECKI







KREATUS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole

Szkół Samochodowych w Żywcu
ADRES INWESTYCJI   :     34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
INWESTOR   :     Powiat Żywiecki
ADRES INWESTORA   :     ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
BRANŻA   :     1.6.1 Pracownia diagnostyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : inż. Anna Olejnik-Lizak
DATA OPRACOWANIA  : aktualizacja 17 kwietnia 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funk
cjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek pracowni diagnostyki samochodowej projektuje się jako obiekt parterowy, bez podpiwniczenia o założeniu prostokąta o wymia-
rach  16,04x9,84m. Połączony zostanie z budynkiem istniejącej szkoły łącznikiem, również parterowym bez pod-piwniczenia. Jego zało-
żenie to także prostokąt o wymiarach 4,29x3,63m. Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na
funda-mentach żelbetowych i przekryty dachem jednospadowym, konstrukcji  …………… z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Spadek
dachu wynosi 5o. Ściany budynku wykonane zostaną z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm i ocieplone wełną mineralną gr.
15cm. W budynku projektuje się pracownię diagnostyki samochodo-wej, wyposażoną w kanał rewizyjny oraz podnośnik dwukolumnowy
z elektrohy-draulicznym napędem. Z powierzchni pracowni wydziela się ściankami gipsowymi gr. 10cm na stelażu stalowym, dwa po-
mieszczenia: magazyn podręczny na sprzęt przenośny oraz  pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew zamocowany 50cm nad
posadzką do nalewania wody do wiaderka  oraz szafę na środki czysto-ści. Pomieszczenia sanitarne oraz szatnie dla uczniów zlokalizo-
wane są na parte-rze budynku głównego szkoły w odległości od pracowni nie przekraczającej 16m.  W budynku , w ścianie frontowej
projektuje się dwie bramy wjazdowe - segmentowe  o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do budynku pracowni wchodzi się po-
przez łącznik, w którym w dwóch ścianach projektuje się drzwi jednoskrzydłowe 90x210m. Z samej pracowni do łącznika przechodzi się
drzwiami o wymiarach 120x210cm.  Przed budynkiem zaprojektowano placyk manewrowy - podjazd o wymiarach 9,5x12,0m. 
 
2.1.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI
Powierzchnia  pracowni  diagnostyki samochodowej -   133,60 m2
Powierzchnia  magazynu podręcznego -                2,00 m2
Powierzchnia pomieszczenia porządkowego -     1,80 m2 
Powierzchnia łącznika -       11,20 m2
Powierzchnia użytkowa      148,60 m2
Powierzchnia zabudowy pracowni z łącznikiem -                    172,90 m2
Kubatura budynku -             827,33 m2
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1.6.1 Pracownia diagnostyki - pp - uproszczony - aktyalizacja marzec 2018 suplement.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.1 Pracownia diagnostyki

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0122-03

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim m3

200.0916 m3 200.092
RAZEM 200.092

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

200.092 m2 200.092
RAZEM 200.092

3
d.1

KNNR 1
0303-02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III m3

100.046 m3 100.046
RAZEM 100.046

4
d.1

KNNR 1
0303-04

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m prze-
wozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m

m3

170.078 m3 170.078
RAZEM 170.078

5
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

200.092 m2 200.092
RAZEM 200.092

6
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

56.832 m3 56.832
RAZEM 56.832

7
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

243.305 m3 243.305
RAZEM 243.305

8
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km m3

243.305 m3 243.305
RAZEM 243.305

2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

80.036 m3 80.036
RAZEM 80.036

10
d.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

0.1*(8*1.1*1.6+2*1.4*1.4+2*1.05*1.4+1.5*6.7)+0.1*(5.05*0.6+3.6*0.6+4.55*
0.6+2*2.54*0.6+3*0.2*0.6+2.4*0.6+5.9*0.6+3.2*0.6+2.24*0.6+2.74*0.6+2.74*
0.6+1.2*0.6+5.6+3.8*0.6)

m3 6.245

RAZEM 6.245
11

d.2
KNNR 2
0102-01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych
lub żelbetowych

m2

0.40*(16*1.1+16*1.6+4*1.4+4*1.4+4*1.05+4*1.4+2*1.5+2*6.7)+0.40*(5.05*2+
3.6*2+4.55*2+2*2.54*2+3*0.2*2+2.4*2+5.9*2+3.2*2+2.24*2+2.74*2+2.74*2+
1.2*2+5.6*2+3.8*2)

m2 71.200

RAZEM 71.200
12

d.2
KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

547 kg 547.000
RAZEM 547.000

13
d.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

0.40*(8*1.1*1.6+2*1.4*1.4+2*1.05*1.4+1.5*6.7) m3 12.396
RAZEM 12.396

14
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.40*(5.05*0.6+3.6*0.6+4.55*0.6+2*2.54*0.6+3*0.2*0.6+2.4*0.6+5.9*0.6+3.2*
0.6+2.24*0.6+2.74*0.6+2.74*0.6+1.2*0.6+5.6+3.8*0.6)

m3 12.584

RAZEM 12.584
15

d.2
KNNR 2
0102-01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian fundamentowych betono-
wych lub żelbetowych

m2

0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)

m2 105.282

RAZEM 105.282
16

d.2
KNNR 2
0108-02

Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu w pojemniku

m3

0.9*0.25*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)

m3 13.160

RAZEM 13.160
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17

d.2
KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową /rapówka na ścianach fundamentowych/

m2

0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)

m2 105.282

RAZEM 105.282
18

d.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)

m2 105.282

RAZEM 105.282
19

d.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

0.9*2*(5.4+4.7+5.4+4.65+4.65+4.55+1.1+3.6+1.1+4.55+1.05+2.54+1+0.2+
0.2+1+2.54+1.05+4.56+4.65)

m2 105.282

RAZEM 105.282
20

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

13.16 m2 13.160
RAZEM 13.160

21
d.2

KNR-W 2-02
0803-01

Tynki wewn. zwykłe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

20.041 m2 20.041
RAZEM 20.041

22
d.2

KNR 2-02
0609-11

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie z siatką metal.

m2

20.041 m2 20.041
RAZEM 20.041

23
d.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian kanału płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

17.992 m2 17.992
RAZEM 17.992

3 PODŁOŻA NA GRUNCIE
24

d.3
KNKRB 6
0904-01

Chude betony z pospółki wytw.w betoniark. 500 dm3 na dolne warstwy podbu-
dowy o Rm do 45 KG/cm2

m3

(9.06*15.26+4.44*2.9)*0.1 m3 15.113
RAZEM 15.113

25
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

165.031 m2 165.031
RAZEM 165.031

26
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

159.82 m2 159.820
RAZEM 159.820

27
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

165.031 m2 165.031
RAZEM 165.031

28
d.3

KNR AT-03
0101-01

wzkonanie dzlatacji posadzki m

63.28 m 63.280
RAZEM 63.280

29
d.3

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 20 cm
Krotność = 1.25

m3

151.131 m3 151.131
RAZEM 151.131

30
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

151.131 m2 151.131
RAZEM 151.131

31
d.3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

151.131 m2 151.131
RAZEM 151.131

4 ŚCIANY PRZYZIEMIA
32

d.4
KNR-W 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z
bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm

m2

213.747 m2 213.747
RAZEM 213.747

33
d.4

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje m

1.86 m 1.860
RAZEM 1.860
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34

d.4
KNR 2-02
0515-03

Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej m2

7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440

35
d.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykończone

m2

2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

36
d.4

KNNR 2
1104-05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych szklonych m2

5.208 m2 5.208
RAZEM 5.208

37
d.4

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

2.795 m2 2.795
RAZEM 2.795

38
d.4

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych m2

4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300

39
d.4

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.4

KNR 2-02
1206-02

Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow.do 13 m2   (wym. 3,5x3,1) m2

21.7 m2 21.700
RAZEM 21.700

41
d.4

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

42
d.4

KNR 19-01
0345-08

Osadzenie podokienników o dł. ponad 1,5 m szt.

1.646 szt. 1.646
RAZEM 1.646

43
d.4

KNR 2-02
2103-06

Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.ponad 100 do 150 cm
Krotność = 2

m

1.411 m 1.411
RAZEM 1.411

44
d.4

KNR 2-02
2103-07

Podokienniki,półki,lady i nakrywy - dodatek za każde dalsze 2cm grub.
Krotność = 2

m

0.691 m 0.691
RAZEM 0.691

45
d.4

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

46
d.4

KNR BC-01
0110-01

Nadproża w kształtkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

14.18 m 14.180
RAZEM 14.180

47
d.4

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa-
ne

m3

6.407 m3 6.407
RAZEM 6.407

48
d.4

KNNR 2
0102-04

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych m2

94.864 m2 94.864
RAZEM 94.864

49
d.4

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

236 kg 236.000
RAZEM 236.000

50
d.4

KNNR 2
0109-06

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

6.407 m3 6.407
RAZEM 6.407

51
d.4

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie z siatką metalową

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

52
d.4

KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na zaprawie z
siatką metalową

m2

213.74 m2 213.740
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RAZEM 213.740

53
d.4

KNNR 2
0901-01

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ma-
szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
Krotność = 0.5

m2

213.74 m2 213.740
RAZEM 213.740

5 WIEŃCE
54

d.5
KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców m2

166.38 m2 166.380
RAZEM 166.380

55
d.5

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

56
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

548.36 kg 548.360
RAZEM 548.360

57
d.5

KNNR 2
0108-07

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku

m3

9.359 m3 9.359
RAZEM 9.359

6 KONSTRUKCJA STROPODACHU, Ł ĄCZNIKA,, POKRYCIE DACHU
58

d.6
KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach m2

14.899 m2 14.899
RAZEM 14.899

59
d.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

14.899 m2 14.899
RAZEM 14.899

60
d.6

KNNR-W 2
W0601-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

14.899 m2 14.899
RAZEM 14.899

61
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

14.899 m2 14.899
RAZEM 14.899

62
d.6

KNR 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy war-
stwy papy

m2

14.899 m2 14.899
RAZEM 14.899

63
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

146.947 m2 146.947
RAZEM 146.947

64
d.6

KNNR-W 2
W0601-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

147.91 m2 147.910
RAZEM 147.910

65
d.6

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

5.20 m3 5.200
RAZEM 5.200

66
d.6

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.29+0.2 m3

drew.
0.490

RAZEM 0.490
67

d.6
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.286 m3

drew.
0.286

RAZEM 0.286
68

d.6
KNR 2-02
0410-01
analogia

Ułożenie płyt OSB  grubości 1,8+0,8cm na dachu m2

151.131 m2 151.131
RAZEM 151.131
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69

d.6
KNR 0-14
2012-03
analogia

zabezpieczenie krokwi do REI60 podwójnymi płytami ognioochronnymi gipso-
wymi gr. 2x12,5mm

m2

151.131 m2 151.131
RAZEM 151.131

70
d.6

KNR 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy war-
stwy papy

m2

147.912 m2 147.912
RAZEM 147.912

7 ELEWACJA
71

d.7
KNNR 2
0901-01

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ma-
szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo

m2

218.288 m2 218.288
RAZEM 218.288

72
d.7

KNR 13-15
0809-05

Wykonanie elementów obróbek blacharskich o pow. 0.25-0.5 m2 do płaszczy z
blachy ocynk.gładkiej i kopertowej

kg

13.31 kg 13.310
RAZEM 13.310

73
d.7

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

15.78 m2 15.780
RAZEM 15.780

74
d.7

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm m

15.78 m 15.780
RAZEM 15.780

75
d.7

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

10.14 m 10.140
RAZEM 10.140

8 TYNKI WEWNĘTRZNE
76

d.8
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

218.288 m2 218.288
RAZEM 218.288

77
d.8

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.po-
nad 3m2 o szer.20cm

m2

59.18 m2 59.180
RAZEM 59.180

9 POKRYCIE PODŁÓG I ŚCIAN
78

d.9
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

218.288 m2 218.288
RAZEM 218.288

79
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

151.13*2 m2 302.260
RAZEM 302.260

80
d.9

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

165.031 m2 165.031
RAZEM 165.031

81
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

218.288+151.131 m2 369.419
RAZEM 369.419

10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
82

d.10
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

83
d.10

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

84
d.10

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
- rury winidurowe RL22

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

85
d.10

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x16mm2

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

86
d.10

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x10mm2

m
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RAZEM 30.000
87

d.10
KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x4mm2

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

88
d.10

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x2,5mm2

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

89
d.10

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x1,5mm2

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

90
d.10

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

91
d.10

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

92
d.10

KNNR 5
0308-09
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

93
d.10

KNNR 5
0406-01
analogia

Gniazdo 24V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.10

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 19W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

95
d.10

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 44W szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

96
d.10

KNR 5-08
0504-04
analogia

Oprawa 24V szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.10

KNNR 5
0406-01
analogia

Montaż czujnika ruchu 360 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.10

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.10

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - tablica TW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.10

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

101
d.10

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

102
d.10

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

11 INSTALACJE WOD KAN
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103

d.11
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

104
d.11

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

105
d.11

KNR-W 2-15
0208-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

106
d.11

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.11

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.11

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

109
d.11

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.11

KNR-W 2-15
0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

111
d.11

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.11

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

113
d.11

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

114
d.11

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

115
d.11

KNR-W 2-15
0418-04
analogia

Grzejniki aluminiowe panelowe o mocy cieplnej 4600W z podłączeniem dol-
nym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

116
d.11

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

117
d.11

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

118
d.11

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
32-40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.11

KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

120
d.11

KNR-W 2-15
0201-03
analogia

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

m

8 m 8.000
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RAZEM 8.000

121
d.11

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.11

KNR-W 2-15
0201-03
analogia

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

12 INSTALACJA WENTYLACJI
123

d.12
KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory na wlocie kanału wentylacyjnego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

124
d.12

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

155 m2 155.000
RAZEM 155.000

125
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż - centrala wentylacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

126
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż - odsysacz spalin kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

127
d.12

KNR 2-02
0513-01

Montaż wywiewek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 INSTALACJA SPR ĘŻONEGO POWIETRZA
128

d.13 kalk. własna
Dostawa i montaż - instalacja sprężonego powietrza wraz z orurowaniem - filtr,
reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkozłącze 1szt, zawory odcinające 1 szt,
rury aluminiowe fi 20 10m, trójnik do systemu aluminiowego 1 szt, kolanko do
systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14 INSTALACJA DETEKCJI CO
129

d.14 kalk. własna
Dostawa i montaż - system detekcji CO wraz z okablowaniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15 INSTALACJA MONITORINGU
130

d.15
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

131
d.15

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

132
d.15

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

133
d.15

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - Przewód UTP 4x2x0,5

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

134
d.15

KNR AL-01
0501-01
analogia

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wew-
nętrzna

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

135
d.15

KNR AL-01
0503-04
analogia

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyf-
rowego zapisu obrazu - rejestrator dla kamer IP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.15

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

30 linia 30.000
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RAZEM 30.000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-0 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt remontu i przebudowy części budynku dla 
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do 
lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – zadanie nr 1.6. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
- roboty budowlane     - kod CPV 45210000-2 
 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Roboty remontowe i modernizacyjne obejmują następujące prace: 
- roboty budowlane 
 - montaż stolarki 
 
 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej 
b)wykonanie badań powykonawczych: 
- wydajności instalacji wentylacji 
- skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
- sprawności działania instalacji słaboprądowych 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
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b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 
 
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i 
odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu 
rozumie się: 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Żywcu przy ul. 
Grunwaldzkiej 10. 
 
 

1.6.Wymagania ogólne 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
 z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 
b) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową. 
 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
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d) Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, 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. 
 
 

f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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. 
 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 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 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
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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. 
 
 i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie 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. 
 
k) Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
 
l) Stosowanie się 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. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  
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i stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór  
określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 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 ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
 
2.5.Szczegółowe dane o materiałach 
 
W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono 
występujące w danych rodzajach robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne 
pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 
sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 
materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty 
należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-
techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
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 projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS  
i wskazaniach Zamawiającego 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, a Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
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 przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, 
 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. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego 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. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany 
jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.3.Dokumenty budowy 
 
a) 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 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 
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numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i końcowych 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, 
- 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 informacji kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
b) Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru 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 księgi obmiaru. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania  
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził 
w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
 
e) 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 Zamawiającego. 
 
 

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 
 

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione  
w dokumentacji technicznej:  
„Projekt remontu części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy  
w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – zadanie nr 1.6.2”. 

„Projekt remontu  części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy  
w Zespole Szkół Samochodowych   w Żywcu – zadanie nr 1.6.3”. 

 

Opracowanie : 
 
mgr inż. arch. Jolanta Koniewicz  

 
Maj   2016 r. 
 
Przedmiary robót ST, STS należy rozpatrywać łącznie z wyżej wymienioną 
dokumentacja projektową. 
Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji 
przetargowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 



12 

 12 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
- 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 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości 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, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
STS, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
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. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
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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. 
 
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 ST, STS, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający 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 przetargową, projektową, ST  
i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 
1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  
z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
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2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
 
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 
 
Przedmiar robót został  wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
 
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją przetargową, ST i STS, 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 wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 
 
7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie  
z wymaganiami ST, STS. 
 
7.4.Urządzenia i sprzęt 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. 
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7.5.Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, STS. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 
 
7.6.Czas przeprowadzenia 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 uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, 
ST, STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
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stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 
w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
 
8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
 w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej  
i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST  
i STS. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjęty 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5.Dokumenty odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- dokumenty dopuszczającewyrób do stosowania w budownictwie 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 
 
8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, 
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 
robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 
określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, 
dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty 
zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 
Dz.U.03.120.1127 
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Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.03.121.1137 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.04.202.2072 
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.96.103.477 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz.U.00.63.735 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.237.2375 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do 
ich wydawania. 
Dz.U.04.130.1386 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.130.1387 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.195.2011 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE. 
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.180.1861 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
Dz.U.04.249.2497 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
M.P.04.32.571 
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Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych ustaw. 
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych  
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi  
i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, 
oraz kontrola zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 
Dz.U.02.239.2038 
Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 
M.P.04.7.117 
Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (lub równoważna)
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykaz specyfikacji 

 

STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45110000-1 – Roboty przygotowawcze - rozbiórki 
STS-2 – Roboty murowe 
Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
STS-3 – Tynkowanie 
Kod CPV: 
45410000-4 –Tynkowanie 
STS-4 – Roboty malarskie 
Kod CPV: 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
STS-5 – Wykładanie ścian i sufitów 
Kod CPV:45432210-9 -Wykładanie ścian 
STS-6 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
Kod CPV: 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45223821-7 - Elementy gotowe 
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45110000-1 – Roboty przygotowawcze - rozbiórki 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1 .WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami 
elementów budowlanych, ścianek działowych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem 
otworów, demontażem elementów stolarki drzwiowej i  okiennej, demontażem 
elementów instalacji w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Żywcu. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Demontaż stolarki 
- Rozebranie okładzin ściennych 
- Rozebranie okładzin podłogowych 
- Rozebranie warstwy wyrównawczej pod posadzki - gr. ok. 4 cm 
- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie 
- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 6 km 
- Opłata zaumieszczenie materiałów z rozbiórki ( odpadów) na wysypisku 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacja przetargową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworów będą 
wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu 
zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót rozbiórkowych 
i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 
 
1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów 
placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, 
niezbędnych magazynów pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób 
nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 
c) Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
zatrudnionychprzy robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych  
i wykończeniowych 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów robót 
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g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego 
 
1.2 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane,  
a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów 
technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą  
i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania 
napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na 
budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać 
je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
2. Rozbiórki i demontaże. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać 
w miejscach przewidzianych dokumentacją przetargową. 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację 
elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby 
nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0 
punkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na: 
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 8. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST-0 punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 
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STS-2 – Roboty murowe 
 

Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych: zamurowanie otworów, bruzd, przebić w budynku 
przy ul. Grunwaldzkiej  10 w Żywcu. 
 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Uzupełnienie ścian 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują alternatywnie niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Cegła budowlana 
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- Bloczki  z betonu komórkowego 
- Składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda 
- Siatka tynkarska 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
c) cegłę, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki szklane można przewozić 
dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Wykonywanie robót murowych: 
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły, 
pustaki, bloczki, zaprawy. 
Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. 
Cegły, bloczki z betonu komórkowego, winny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu 
pęknięć, należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. 
W miejscach tego wymagających należy wzmocnić ściany zbrojeniem z płaskownika lub 
stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6 mm, ułożonej poziomo, w co trzeciej spoinie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
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Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, prefabrykaty z betonu komórkowego, pustaki 
szklane, 
- zaprawa, 
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji 
wykonawczych. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- 
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych . (lub 
równoważna) 
PN-EN 845-1+A1:2016-10 - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki . (lub równoważna) 
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.  (lub równoważna) 
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego -- Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia (lub równoważna) 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie (lub 
równoważna) 
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań (lub równoważna) 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub równoważna) 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku (lub równoważna) 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności (lub równoważna) 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (lub równoważna) 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska (lub równoważna) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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STS-3 –Tynkowanie 
 

Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru: tynków zwykłych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Żywcu. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie  
- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie – uzupełnienie 
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2 - 
nadproża, podciągi 
- Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 
- Tynkowanie wnęk 
- Zaprawianie bruzd – tynkowanie 
- Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych Piasek powinien 
mieć frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich 
warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. 
- cement winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” (lub 
równoważnej) 
- wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno 
budowlane (lub równoważnej). 
Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw należy stosować wapno 
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
i ziaren obcych. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, 
zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  
z wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne 
materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
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zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. 
Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo – wapiennych zgodnie z normą PN-
EN 998-1:2012  (lub równoważna) Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 
Zaprawa tynkarska, dla tynków gipsowych zostały opisane w PN-EN 13279-1:2009  
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania (lub równoważna). 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym 
wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
 
W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom właściwych norm . 
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na 
głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność 
tynku do podłoża. 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz  
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usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi we właściwej normie. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z właściwą normą . 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków 
wewnętrznych. 
Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w 
proporcji 1:1:2. 
 
Przykładowe stosowanie materiałów: podkładowy tynk renowacyjny, środek do 
plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw. 
Wykonywanie zabezpieczenia ścian ceglanych środkiem do impregnacji fasad wykonać 
zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 
 
6.3.Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy                                          
w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z właściwej normy . Wyniki 
badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych, tynku renowacyjnego powinny być przeprowadzane w 
zakresie: 
- zgodności z dokumentacją przetargową, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją przetargową. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie 
większe niż 3 mm na 1 m 
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
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powyżej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie 
większe niż 2 mm na 1 m 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych  
i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
9.2 Cena wykonania robót 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 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- umocowania siatki 
- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp., 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska (lub równoważna) 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania. 
(lub równoważna)
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STS-4 – Roboty malarskie 
 

Kod CPV: 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 - Roboty malarskie 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Żywcu. 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe 
wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb, 
emulsyjnych i olejnych 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Gruntowanie okładzin GKF ( przed malowaniem) 
- Gruntowanie sufitów (przed malowaniem) 
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne –  
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  
-Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni  
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni  
z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 
- Malowanie okładzin GKF 
- Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne – sufit 
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na stropach. 
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na ścianach. 
- Malowanie emalią podkładową termoodporną - rury, 2-krotne. 
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- Malowanie lakierem nawierzchniowym termoodpornym - rury, 2-krotne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność  
z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Farby emulsyjne i akrylowe 
- Emalia podkładowa termoodporna 
- Lakier nawierzchniowym termoodporny 
- Preparat gruntujący  
- Farby pęczniejące  
Farby i inne materiały malarskie należy przechowywać w pomieszczeniach  
o temperaturze nie niższej niż + 5 C 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia 
i sprzęt do robót malarskich. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu  
w warunkach zapewniających temperaturę nie niższą niż +5°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  
i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy po-
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wierzchnię zagruntować. W przypadku malowania farbą olejną gruntowanie należy 
wykonać przed szpachlowaniem. 
Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero 
po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Należy sprawdzić wilgotność podłoża. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. 
Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie 
plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 
Podkłady pod powłoki malarskie powinny być wykonane zgodne z zaleceniami 
producenta farb. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom właściwych norm.  
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 
należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do 
malowania. 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny 
być przygotowane w następujący sposób: 
a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce 
równało się z powierzchnią tynku 
b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi 
podłoża powinny być zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami 
producenta farb 
c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
Przed malowaniem elementów metalowych należy je oczyścić i odtłuścić. 
Wykonywanie robót malarskich 
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu 
miękką tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, 
plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez 
uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura 
nie spadła poniżej +0°C i nie wyższej niż +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C . 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi oraz ftalowymi można 
wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do 
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
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6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni: 
tynków, gładzi, płyt gipsowo-kartonowych, ułożonych tapet, nie wcześniej niż po 7 
dniach od daty ich ukończenia. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- przyczepności farby do podłoża, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość 
ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się 
w rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do 
malowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz : 
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PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery – Terminy i definicje (lub równoważna) 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 
(lub równoważna)
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STS-5– Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Kod CPV: 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45223821-7 - Elementy gotowe 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem posadzek z płytek gresowych,  
oraz wykonaniem izolacji z „folii płynnej” i warstw szpachlujących i samopoziomujących 
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Żywcu. . 
 
1.2.Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wylewka korygująco - wyrównująca grubości 10 mm 
- Dodatek za zbrojenie wylewki samopoziomującej siatką 
- Warstwa szpachlująca ubytki w posadzce 
- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 
30 mm 
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "płynna folia" z założeniem taśm i elementów 
uszczelniających i wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm 
-  Posadzki z płytek ceramicznych - antyposlizgowych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża, płytki według dokumentacji 
- Posadzki z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża, płytki według 
dokumentacji 
 
 



40 

 40 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- Sucha zaprawa samopoziomująca 
- Siatka zbrojąca 
- Składniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda 
- Zaprawa szpachlująca ubytki w podłożu 
- Płytki posadzkowe - według dokumentacji 
- Zaprawa klejąca do płytek posadzkowych 
- Zaprawa spoinująca do płytek posadzkowych 
- Materiały do wykonywania izolacji z płynnej folii - taśmy, elementy uszczelniające 
- Preparat do gruntowania 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement 
luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem 
niskich temperatur. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a) Reperacja podłoża pod posadzki 
Reperacje podłoża pod posadzki polega nazaszpachlowaniu pęknięć i ubytków podłoża 
zaprawą wyrównującą (masą szpachlową). Sposób użycia zaprawy wyrównującej (masy 
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta. 
b) Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, układana na gotowym podłożu, jako 
warstwa pod właściwą posadzkę. 
W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami 
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki, 
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi. 
Warstwa wyrównawcza winna być oddzielona od pionowych przegród budynku paskiem 
papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm. 
W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać 
dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla 
oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć 
podłoża na min. 0,5 grubości płyty. 
Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą 
przekraczać 3 mm. 
c) Wylewki samopoziomujące. 
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować 
preparatem gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej. 
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej 
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej. 
d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z płynnej folii 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. 
"płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym 
pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne 
przeschnięcie w optymalnych warunkach termicznowilgotnościowych). 
Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy 
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami 
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub 
szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości,  
o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Świeżo wykonane powierzchnie 
tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni płynną folią należy 
odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od 
brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy 
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najpierw zmatowić mechanicznie 
Następnie można przystąpić do wykonywania właściwej izolacji z płynnej folii. Prace 
należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
e) Posadzki z płytek. 
Płytki posadzkowe układane na zaprawie klejącej. Do wykończenia posadzki 
zastosować zaprawę spoinującą 
Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie 
względem osi pomieszczeń. 
Na ścianach - cokół z płytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenia zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- sprawdzenia wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania spoin 
- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 
0,5 mm. 
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin aw przypadku budzącym wątpliwości 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 
  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych 



43 

 43 

 i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie 
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie 
odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
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STS-6 – Stolarka i ślusarka 
 

Kod CPV: 
45421150-0 – instalacja stolarki niemetalowej 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące montażu 
i stolarki okiennej ni drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Żywcu. . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-0 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
- ościeżnice drewniane 
- pianki silikonowe i pianki montażowe 
- łączniki mechaniczne i kotwy 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
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 Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: 
wapna, zapraw budowlanych, kwasów.. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, 
punkt 5. 
 
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

a) Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 
równości, pionowości i wypoziomowania. 

sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

b) Przed przystąpieniem do zabudowy Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 
wymiarów otworów, oraz sprawdzić podziały drzwi zgodnie opisem w dokumentacji 
technicznej. 

Zasady wbudowywania ślusarki powinny być zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami, projektem, oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej. 

c)Do mocowania stolarki, nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane elementy. 

Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia 
elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej 
ST-0. 

6.2.      Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeżnicy otworów drzwiowych,  
- mocowanie ościeżnic, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- działanie mechanizmów zamykających, 

 
  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
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Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 

sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z 

obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
7.2. Odbiór końcowy. 
      Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych 
drzwi. 

dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych,  
- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - drzwi 

powinny się lekko otwierać i zamykać 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 

 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych 
 i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST-0 , punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne (lub równoważna)                                                  
PN-EN 12608-1:2016-04 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 
1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach (lub 
równoważna) 
 
 





NUMER PROJEKTU 

GM 1605  
 

Kreatus sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała, 11 Listopada 60-62 

 

SYMBOL:  

E 
EGZEMPLARZ   

1 
 

 
 

NUMER KARTY 

1/1 
 

STADIUM 

 PROJEKT  
BUDOWLANY 

 

Bielsko-Biała, maj 2016 r. 

 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU: 

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU  
dla zadania pn. 

„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca  
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół 

 Samochodowych w Żywcu- zadanie nr 1.6” 

 
 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Budynek Zespołu Szkół Samochodowych 
 Żywcu 

Kategoria IX 
 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO: 

Kategoria IX 
 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10 

działka nr ewid. 4782/1, Obręb 0007, Żywiec, 

jednostka ewidencyjna 241701_1 Żywiec 

INWESTOR: 

Powiat Żywiecki 

ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

ZAKRES 
OPRACOWANIA: 

część instalacyjna 

PROJEKTANT: 
SPECJALNOŚĆ 
ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Mieczysław Pawlik 
upr. bud. nr 62/84 

 

   

 
 
 



 

Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

  
 

STRONA: 
 

2 
 

 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Strona tytułowa, spis zawartości PB      str.1 - 2 

Oświadczenie projektanta      str. 3 

Zaświadczenie z Izby branżowej projektanta    str. 4a 

Uprawnienia projektanta      str.4b 

Część opisowa projektu budowlanego     str. 5 - 10  

Część rysunkowa projektu budowlanego     str. 11 - 12 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Pracownia mechatroniki nr 2 E1 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Pracownia elektrotechniki nr 3 E2 

 

  



 

Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

  
 

STRONA: 
 

3 
 

 

 
mgr inż. Mieczysław Pawlik                                                    
Upr. nr 62/84 
Nr czł. Izby Inżynierów Budownictwa SLK/IE/4087/01 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.  
POZ. 290 T.J.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 

 
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU  

dla zadania pn. 
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca  

dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych w 
Żywcu” 

 
 
sporządzony  w   maju 2016 r. 
 
SPECJALNOŚĆ – elektryczna 
 
dla Inwestora:  

Powiat Żywiecki 

ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

 
 

STRONA: 
 

4a 
 

 

 



 

Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 
 

STRONA: 
 

4b 
 

 

 

 



 

Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

  
 

STRONA: 
 

5 
 

 

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
SPIS TREŚCI 

1.0. DANE OGÓLNE .................................................................................................................................... 6 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA .................................................................................................................. 6 
1.2. INWESTOR ....................................................................................................................................... 6 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.......................................................................................................... 6 
1.4. LOKALIZACJA .................................................................................................................................. 6 
1.5. ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................ 6 

2.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ............................................................................................................ 7 

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................................ 7 
2.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH ............................................................................................. 7 
2.3. INSTALACJA ZASILANIA TABLIC ROZDZIELCZYCH I URZADZEŃ .............................................. 7 
2.4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ ................................................................ 7 
2.5. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA ............................................................ 8 

3.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ ............................................................................................................ 8 

3.1. TEMAT OPRACOWANIA .................................................................................................................. 8 
3.2. INWESTOR ....................................................................................................................................... 8 
3.3. LOKALIZACJA .................................................................................................................................. 9 
3.4. PROJEKTANT ................................................................................................................................... 9 
3.5. ZAKRES ROBÓT .............................................................................................................................. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt remontu części budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu 

  
 

STRONA: 
 

6 
 

 

1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt remontu części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole 
Szkół Samochodowych w Żywcu  

1.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo – techniczno – analitycznej dla za-
dania  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy. 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem 

- UCHWAŁA NR LIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU Z DNIA 
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych 
miasta 

- Inwentaryzacja budowlana  wykonana do celów projektowych 

- Rozporządzenie 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) 

- Przepisy techniczno budowlane i obowiązujące Polskie Normy,  

1.4. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10, działka nr ewid. 4782/1, Obręb 0007, Ży-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Żywiec, województwo śląskie. Zespół 
Szkół Samochodowych. 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczno – budowlany 
remontu dwóch pomieszczeń na parterze. 

Niniejszy projekt budowlany stanowi również projekt wykonawczy. 
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2.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalacje gniazd wtykowych 

 Instalację zasilania urządzeń 

2.2. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 
 

Instalację elektryczną gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach należy 

wykonać, jako podtynkową, przewodem YDYżo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd trójfazo-

wych. Proponuje się aby w salach lekcyjnych gniazdka montować na wysokości 0,3m 

od poziomu podłogi, natomiast w salach warsztatowych wysokość (od poziomu podłogi) 

jak również odległość od innych instalacji dostosować do wymogów przeznaczenia tych 

pomieszczeń. Jako osprzęt gniazdkowy należy zastosować gniazda wtykowe typu 

2P+Z;  

2.3. INSTALACJA ZASILANIA TABLIC ROZDZIELCZYCH I 
URZADZEŃ 

  
Zasilanie gniazd wtykowych wykonać z istniejącej tablicy bezpiecznikowej. 

2.4. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

 
Ochrona przeciwporażeniowa, zgodnie z normą PN-HD 60364, oparta jest na trójstopniowej 

strukturze, którą tworzą: 

 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) 

 Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) 

 Ochrona uzupełniająca. 

Środki ochrony składają się z kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego od niej 

środka ochrony przy uszkodzeniu. 

 Ochrona podstawowa zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowanych części czynnych 

instalacji elektrycznych oraz umieszczenie części czynnych wewnątrz obudowy zapewniającej 

stopień ochrony, (co najmniej IPXXB); łatwo dostępne poziome, górne powierzchnie obudów – 

IPXXD. 

Obudowa będzie trwale zamocowana i posiada dostateczną stabilność, i trwałość, zapewniają-

cą utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploatacji.  

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wy-

łączenie zasilania. 
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Samoczynne wyłączenie zasilania jest środkiem ochrony stanowiącym kombinację: 

3. Ochrony podstawowej, która jest realizowana przez izolację podstawową części czynnych 

lub przez obudowę 

4. Ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez połączenia wyrównawcze i samoczynne 

wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia. 

Skuteczność ochrony przez wyłączenie zasilania zapewniają: 

• Uziemienia wymagane dla układu sieci TN 

• Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe 

• Ochrona uzupełniająca za pomocą wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych o 

prądzie różnicowym ≤ 30mA. 

2.5. SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA 
 

W przypadku zwarcia pomiędzy przewodem liniowym a częścią przewodzącą dostępną 

lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urządzenie ochronne dokonuje samo-

czynnego wyłączenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napięć  230V ≤ 

U0  ≤ 400V AC oraz 0,4s w zakresie napięć  120V ≤ U0  ≤ 230V AC. 

 Samoczynnego wyłączenia zasilania dokonują wyłączniki nadprądowe a także wyłącz-

niki różnicowoprądowe. 

 W układzie TN – wszystkie dostępne części przewodzące instalacji powinny być przyłą-

czone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych PE. Cha-

rakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów zapewniają  samoczynne 

wyłączenie w określonym czasie, co wyraża się spełnieniem następujących warunków : 

 ZS x Ia ≤ Uo , w którym : 

 ZS – impedancja pętli zwarcia [Ω], 

 Ia  - prąd wyłączający zabezpieczenia w wymaganym czasie [A], 

 Uo – napięcie znamionowe względem ziemi [V]. 

 

3.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

3.1. TEMAT OPRACOWANIA 

Projekt remontu części budynku dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole 
Szkół  Samochodowych  w Żywcu –zadanie nr 1.6”  

 

3.2. INWESTOR 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 
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3.3. LOKALIZACJA 

34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10, działka nr ewid. 4782/1, Obręb 0007 Ży-
wiec, 

3.4. PROJEKTANT 

mgr inż. Mieczysław Pawlik  upr. nr 62/84 

3.5. ZAKRES ROBÓT 

Na placu budowy znajduje się obiekt podlegający remontowi.  
Przewiduje się wykonywanie następujących robót: 

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania urządzeń 

Przy wykonywaniu robót związanych z remontem nie  występuje ryzyko 
wymagające opracowania planu bioz. 

 

I. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 

1.zagospodarowanie placu budowy 

2.roboty budowlano –montażowe 

3.roboty wykończeniowe 

4.maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy  

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

- wykonanie dróg ,wejść i przejść dla pieszych 

- urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

- zapewnienie właściwej wentylacji 

- zapewnienie łączności telefonicznej 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Ad.2 Roboty budowlano- montażowe 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlano montażo-
wych 

- upadek pracownika z wysokości  (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowania) 

Ad.3 Roboty wykończeniowe. 

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
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upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowania) - uderzenie spadającym przedmiotem osoby 
postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowa-
nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej) 

Ad.4 .Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

-  zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy 
użyciu maszyn i urządzeń technicznych 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu) 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasi-
lających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.) 

II. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp 

-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży obuwia roboczego. 

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ” 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U. 
z 1998r nr 21poz. 94 z późn. zm. 

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmia-
nami   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 
poz. 1321) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpień 2002r. W spra-
wie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych 
,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 
151 poz. 1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesień 
1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesień 2001r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych  (Dz.U.Nr 47poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 

- przepisy dotyczące pracy przy wyrobach zawierających azbest opisane 
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji ścian i stropodachu obiektu 

 
 

 

  
 









PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE:

-WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I  ODCIĄGU SPALIN W PRACOWNI

-WYKONANIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA 8 bar

-ROBOTY ROZBIÓRKOWE POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA

-WYKONANIE POSADZKI Z PŁYTEK CERAM. W POKOJU NAUCZYCIELA

-WYMIANA 2 SZT. DRZWI

-MALOWANIE POMIESZCZEŃ :NAUCZYCIELA I PRACOWNI MECHATRONIKI

LEGENDA

ściany istniejące

KOMPLEKSOWE URZĄDZENIE DO WTRYSKIWACZY

CR Z MYJKĄ I PŁYNAMI

Parametry:

Wymiary SxGxW w cm:                 78x67x80

Napięcie wejściowe  -                    100-250V

Pobór prądu              -                    200W

Waga:                       -                    68kg

Wejście sprężonego powietrza-    8bar

Częstotliwość pracy  -                   50-60 Hz

urządzenie przeznaczone do czasowej ekspozycji

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA I TESTOWANIA

WTRYSKIWACZY SILNIKÓW BENZYNOWYCH

Parametry:

Wymiary w mm:                            380x390x450

Zasilanie :                     AC 110V  ~220V  50/60Hz

Pobór mocy                                  450W

Waga:                                           25kg

urządzenie przeznaczone do czasowej ekspozycji

PRASA OBROTOWA

Urządzenie przenośne

NUMER RYSUNKU:BRANŻA:

SKALA:

SPECJALNOŚĆ:

STADIUM:

DATA:

PROJEKTOWAŁ:

NUMER UMOWY:
NUMER PROJEKTU:

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS:

W  S  Z  E  L  K  I  E        P  R  A  W  A        Z  A  S  T  R  Z  E  Ż  O  N  E

NUMER

UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

KWIECIEŃ 2018

PROJEKT

BUDOWLANY

POWIAT ŻYWIECKI

UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIEC

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU

DLA ZADANIA PN.

"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU

PRACY".

TREŚĆ RYSUNKU:

INWESTOR:

PRACOWNIA  MECHATRONIKI NR 2

UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ŻYWIEC

DZIAŁKA NR ....................

OBRĘB 0007, ŻYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 ŻYWIEC

OPRACOWAŁ:

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

W ŻYWCU - ZADANIE NR 1.6

KREATUS SP. Z O.O.
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PRACOWNIA MECHATROTECHNIKI

GABINET NAUCZYCIELA

64,76m 

istniejąca sala lekcyjna adaptowana na pracownię

2 

WYMIANA POSADZKI - PŁYTKI CERAM.

15,80m 

istniejący

2 

3
9

5

stanowisko ekspozycji  urządzeń

do nauki zawodu

istniejąca instalacja elektryczna
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sprzężonego powietrza

proponowana lokalizacja 

odciągu spalin

1x

1x

gniazdo kompresora i odciągu spalin 230V 16A

ELEKTRYCZNA

62/84

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Mieczysław Pawlik

SPECJALNOŚĆ:

OPRACOWAŁ:

E1

1:50

Odciąg spalin w

komplecie z wężem

P

1
x







KREATUS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole

Szkół Samochodowych w Żywcu
ADRES INWESTYCJI   :     34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
INWESTOR   :     Powiat Żywiecki
ADRES INWESTORA   :     ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
BRANŻA   :     1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : inż. Anna Olejnik-Lizak (specjalista ds. kosztorysowania)
DATA OPRACOWANIA  : aktualizacja 17 kwietnia 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funk
cjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
aktualizacja 17 kwietnia 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje się:
 
- malowanie ścian i sufitu 
 
- wymianę stolarki drzwiowej – 2 sztuki drzwi 
 
- wykonanie instalacji wentylacji i odciągu spalin 
 
- wykonanie instalacji sprężonego powietrza – 8 bar 
 
- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki 
 
 z płytek ceramicznych 
 
2.2.1 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU 
 
a. Zabezpieczenie posadzki np. folią
 
b. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonych powłok malarskich mineralnych 
 
poprzez: 
 
- namoczenie ściany wodą z dodatkiem specjalnego preparatu 
 
- usunięcie farby szpachlą prowadzoną pod niewielkim katem do powierzchni 
 
ściany, bez uszkodzeń tynku 
 
c. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez: 
 
- nałożenie cienkiej warstwy polimerowej gładzi, która podczas wysychania 
 
skurczy się i oderwie farbę od podłoża lub 
 
- za pomocą specjalnego preparatu 
 
d. Sprawdzenie pod katem rys i ubytków tynku 
 
e. Oczyszczenie ewentualnych ubytków i zaszpachlowanie naprawczą masą 
 
renowacyjną
 
d. Zagruntowanie ścian i sufitu odpowiednim preparatem 
 
e. Malowanie farbą akrylową. 
 
2.2.2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 
 
a. Demontaż istniejących skrzydeł i futryn 
 
b. Montaż nowych drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
 
c. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić stan powierzchni ościeży , do 
 
których przylegać będzie ościeżnica 
 
d. W przypadku wystepowania nierówności lub zabrudzenia powierzchni 
 
ościeża, należy je oczyścić i naprawić
 
e. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkła-
dach lub listwach 
 
f. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
 
zamykaniu i otwieraniu 
 
g. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
 
2.2.3. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I ODCIĄGU SPALIN – 
 
 według odrębnego opracowania 
 
2.2.4. WYKONANIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA – 8 BAR - 
 
 według odrębnego opracowania 
 
2.2.5. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA 
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 a. zerwanie starej wykładziny PCV 
 
b. demontaż listwy przyściennej 
 
c. demontaż listwy progowej 
 
d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju 
 
e. uzupełnienie tynków po demontażu listwy przyściennej oraz wykonanie ro-
bót szpachlarsko-malarskich 
 
f. przygotować istniejące podłoże posadzki poprzez ewentualne usunięcie 
 
(skucie) starej warstwy o słabej przyczepności lub uzupełnienie występują-
 
cych ubytków . 
 
g. Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu , pozostałości starych klejów. 
 
h. Zagruntować podłoże emulsją gruntującą. 
 
i. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcją
 
producenta.
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1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej

1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0811-04
analogia

Demontaż posadzek m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

3
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

4
d.1

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 Prace remontowo-budowlane
5

d.2
KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą m2

1.8+1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

6
d.2

KNR-W 4-01
0709-05
analogia

Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu m2

64.76+15.80+3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910

8
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 137.350
RAZEM 137.350

9
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560

10
d.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wyrównanie powierzchni scian i sufitów, gładź szpachlowa jednowarstwowa m2

64.76+15.80+3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 217.910
RAZEM 217.910

11
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

3.29*(2*11.67+4*5.55+2*2.85)-1.8-1.8*2-5*2.46*2.10 m2 137.350
RAZEM 137.350

12
d.2

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

64.76+15.80 m2 80.560
RAZEM 80.560

13
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

14
d.2

KNR 2-02
1104-02
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m2

15.80 m2 15.800
RAZEM 15.800

15
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania instalacji
pneumatycznej i odciągu spalin

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacje wentylacji i spr ężonego powietrza
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1.6.2 - Pracownia mechatroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż - instalacja pneumatyczna do 8 bar -  instalacja pneuma-
tyczna do 10 bar - filtr, reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkozłącze 1szt, za-
wory odcinające 1 szt, rury aluminiowe fi 20 10m, trójnik do systemu aluminio-
wego 1 szt, kolanko do systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - instalacja wentylacji i odciągu spalin - odciąg spalin komi-
nowy w zestawie z wężem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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KREATUS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole

Szkół Samochodowych w Żywcu
ADRES INWESTYCJI   :     34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
INWESTOR   :     Powiat Żywiecki
ADRES INWESTORA   :     ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
BRANŻA   :     1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : inż. Anna Olejnik-Lizak (specjalista ds. kosztorysowania)
DATA OPRACOWANIA  : aktualizacja 17 kwietnia 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funk
cjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
aktualizacja 17 kwietnia 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach modernizacji pracowni przewiduje się:
- malowanie ścian i sufitu
- wymianę  stolarki drzwiowej - 2 sztuki drzwi
- demontaż istn. wykładziny PCV w pokoju nauczyciela i wykonanie posadzki
    z płytek ceramicznych
- wymiana ogólnej instalacji elektrycznej ( bez instalacji zasilającej urządzenia    dydaktyczne) 
-wykonanie instalacji elektrycznej  400V
2.2.1 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU
a. Zabezpieczenie posadzki np. folią
b. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonych powłok malarskich mineralnych poprzez:
- namoczenie ściany wodą z dodatkiem specjalnego preparatu
- usunięcie farby szpachlą prowadzoną pod niewielkim katem do powierzchni ściany, bez uszkodzeń tynku
c. Usunięcie istniejącej warstwy zniszczonej lamperii z farb olejnych poprzez:
- nałożenie cienkiej warstwy polimerowej gładzi, która podczas wysychania skurczy się i oderwie farbę od podłoża lub
- za pomocą specjalnego preparatu
d. Sprawdzenie pod kątem rys i ubytków tynku
e. Oczyszczenie ewentualnych ubytków i zaszpachlowanie naprawczą masą  renowacyjną
d. Zagruntowanie ścian i sufitu odpowiednim preparatem 
e. Malowanie farbą akrylową.
2.2.2 WYMIANA STOLARKI  DRZWIOWEJ
a. Demontaż istniejących skrzydeł i futryn 
b. Montaż  nowych drzwi należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta
c.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić stan powierzchni ościeży , do których przylegać będzie ościeżnica 
d. W przypadku występowania nierówności lub zabrudzenia powierzchni  ościeża, należy je oczyścić i naprawić
e. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkła-dach lub listwach
f.  Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu
g. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
 
2.2.3. WYMIANA POSADZKI W POKOJU NAUCZYCIELA
 a. zerwanie starej wykładziny PCV
b. demontaż listwy przyściennej
c. demontaż listwy progowej
d. mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju
e. uzupełnienie tynków po demontażu listwy przyściennej oraz wykonanie ro-bót szpachlarsko-malarskich
f. przygotować istniejące podłoże posadzki poprzez  ewentualne usunięcie (skucie) starej  warstwy o słabej przyczepności lub  uzupeł-
nienie występują-cych ubytków .  
g. Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu , pozostałości starych klejów.
h. Zagruntować podłoże emulsją gruntującą.
i. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej, przygotowanej zgodnie z instrukcją producenta.
2.2.4.  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ   
          według odrębnego opracowania
 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25254 Użytkownik: INTENTIO



1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki sam ochodowej

1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0811-04
analogia

Demontaż posadzek m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

3
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

5
d.1

KNR 4-04
1101-06
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 Prace remontowo-budowlane
6

d.2
KNR 4-01
0715-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

57.44+88.03 m2 145.470
RAZEM 145.470

7
d.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą m2

1.8+1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

8
d.2

KNR-W 4-01
0709-05
analogia

Obrobienie tynkarskie otworu drzwiowego i okiennego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu m2

64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+
1.07+4.60+2.83+5.54)

m2 204.991

RAZEM 204.991
10

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+
2.83+5.54)

m2 125.791

RAZEM 125.791
11

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

64.90+14.30 m2 79.200
RAZEM 79.200

12
d.2

KNR 2-02
0815-03
analogia

Wyrównanie powierzchni scian i sufitów, gładź szpachlowa jednowarstwowa m2

64.90+14.30+3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+
1.07+4.60+2.83+5.54)

m2 204.991

RAZEM 204.991
13

d.2
KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian m2

3.06*(5.54*2+11.71*2)-5*2.15*2.45-1.8-2*1.8+3.06*(1.76+1.18+1.07+4.60+
2.83+5.54)

m2 125.791

RAZEM 125.791
14

d.2
KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów m2

64.90+14.30 m2 79.200
RAZEM 79.200

15
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2
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1.6.3 - Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej - pp - uproszczony - aktualizacja marzec 2018.PRDOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.30 m2 14.300

RAZEM 14.300
16

d.2
KNR 2-02
1104-02
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu m2

14.30 m2 14.300
RAZEM 14.300

3 Instalacje elektryczne i teletechniczne
17

d.3
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

18
d.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

19
d.3

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
- rury winidurowe RL22

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

20
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x2,5mm2

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

21
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x4mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

22
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.3

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce podwojnej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.3

KNNR 5
0308-10
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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