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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie znajduje się przy ul. Sokoła 7 i 9,
35-010  Rzeszów,  na  działce  ewidencyjnej  nr  838/2  obr.  207  Śródmieście.  Działka  jest  w  pełni
zagospodarowana i prawie całkowicie utwardzona.

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w
budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby inscenizacyjne Teatru.

1.3. Cel wykonania projektu

Celem  wykonania  projektu  jest  dostarczenie  Inwestorowi  kompleksowego  opracowania  Projektu
Budowlanego  przebudowy  drogi  transportowej,  zapewniającego  polepszenie  warunków  transportu
dekoracji scenicznych.
Projekt  jest  podstawą  do  uzyskania  zgody  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  pozwolenia  na
budowę, oraz do przygotowania projektu wykonawczego.

1.4. Podstawa wykonania projektu

Podstawą wykonania projektu są:

- założenia funkcjonalno-użytkowe określone przez Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- fizyczna możliwość przeprowadzenia prac,
- obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego,
- wizja lokalna na terenie inwestycji,
- „Inwentaryzacja budolwana budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przy ulicy Sokoła
7-9“ ze stycznia 2018 roku,
- Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji pod nazwą 
„Projekt przebudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej – listopad 2017“,
- Dokument wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Państwoej Straży Pożarnej, tj. Postanowienie z 
dnia 05.12.2017 r.
-  Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana pt. „Ekspertyza techniczna budynku siedziby teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie, zlokalizowanego przy ul. Sokoła 7 i 9 w Rzeszowie“ z dnia 28.06.2018 roku,
- „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych przebudowy i rozbudowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w rzeszowie przy ul. 
Sokoła7“,
- „Ekspertyza techniczna do projektu budowlanego dla okreslenia warunków posadowienia modernizacji 
istniejącego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie“.

1.5. Funkcja obiektu i program użytkowy

Funkcja i program użytkowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pozostają bez zmian.

1.6. Forma architektoniczna

Ogólna forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian. 
Projektuje się schody zewnętrzne z podestem, techniczne, stalowe, oddylatowane od ściany budynku, z
platformą transportową w miejscu obecnych schodów zewnętrznych.
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Projektuje  się  powiększenie  wysokości  otworu  drzwiowego  drzwi  zewnętrznych,  technicznych
zlokalizowanych  na  zapleczu  budynku  przy  projektowanych  schodach  technicznych,  na  poziomie
wysokiego  parteru.  Powiększenie  otworu  drzwiowego jest  mniejsze  niż  istniejące  obramienie  otworu
drzwiowego. Projektowana  ślusarka  drzwiowa  powtarza  podziały  istniejące  na  obecnych  drzwiach  i
oknach.

1.7. Zakres prac związanych z przebudową budynku

W ramach przeprowadzanej przebudowy budynku Teatru, zostaną przeprowadzone prace budowlane,
zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Zakres prac budowlanych

Roboty rozbiórkowe przy rozbiórce schodów zewnętrznych.
Demontaż drzwi zewnętrznych.
Roboty  ziemne  w  zakresie  wykonania  posadowienia  na  palach  podkonstrukcji  dla  platformy
transportowej.
Prace murarskie w zakresie wykonania powiększenia wysokości otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych i
przy wykonaniu podkonstrukcji dla platformy transportowej.
Prace ślusarskie w zakresie wykonania podestu i schodów zewnętrznych i przy wykonaniu podkonstrukcji
dla platformy transportowej.
Montaż drzwi zewnętrznych.
Montaż urządzeń mechanicznych – platforma transportowa z napędem.
Prace  instalacyjne  w  zakresie  instalacji  elektrycznej  do  oświetlenia  remontowanego  pomieszczenia  i
zasilenia i oświetlenia platformy transportowej.
Prace instalacyjne w zakresie instalacji niskoprądowych automatyki platformy transportowej.
Prace remontowe we wnętrzu budynku.
Prace tynkarskie oraz wykończeniowe elewacji i pomieszczeń.
Uporządkowanie terenu budowy.

Waloryzacja techniczna stanu istniejącego

Ogólny stan techniczny budynku, w tym stan elementów konstrukcji jest dobry bądź dostateczny.
Szczegółowy opis stanu istniejącego w części konstrukcyjnej opracowania.

Szczegółowa  waloryzacja  techniczna  stanu  istniejącego  konstrukcji  budynku  została  zawarta  w:
„Ekspertyza techniczna budynku siedziby teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zlokalizowanego
przy ul. Sokoła 7 i 9 w Rzeszowie“ z czerwca 2018 roku.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działki

Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie posiada kompletne zagospodarowanie działki, w
tym układ komunikacyjny, parkingi, tereny zieleni urządzonej oraz wszelkie niezbędne przyłącza instalacji
zewnętrznych.

2.2. Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana przebudowa ma na celu zastąpienie istniejących schodów zewnętrznych żelbetowych przy
wejściu technicznym do Budynku Dużej Sceny w elewacji zachodnio-południowej, schodami z podestem
w konstrukcji  stalowej  i  platformą transportową systemową.  Projektowane schody,  podest  i  platforma
znajdą się w miejscu schodów istniejących na istniejącym chodniku w miejscu obecnie przeznaczonym
do  transportu  dekoracji  scenicznych.  Nie  projektuje  się  zmiany  funkcji  miejsca  objętego  projektem.
Projektowane prace budowlane nie powodują zmian w istniejącej szacie roślinnej.

2.2.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym

Działka jest wyposażona w niezbędne urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, w tym
przyłącza sieci zewnętrznych. 
Projektowana  platforma  transportowa  oraz  schody  z  podestem przy  elewacji  zachodnio-południowej
Budynku Dużej Sceny, zastąpią istniejące schody.

2.2.2. Układ komunikacyjny

Działka posiada utwardzony dojazd z pasa drogowego drogi publicznej.  W zagospodarowaniu terenu
działki budowlanej w zakresie komunikacji kołowej nie są projektowane żadne zmiany.
Projektowana  platforma  transportowa  oraz  schody  z  podestem przy  elewacji  zachodnio-południowej
Budynku  Dużej  Sceny  usprawnią  i  podniosą  standard  transportu  dekoracji  scenicznych  na  potrzeby
inscenizacyjne Teatru.

2.2.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

W zagospodarowaniu terenu działki budowlanej w zakresie związanym z przeciwpożarowym
zaopatrzeniem wodnym  nie są projektowane żadne zmiany.
Ochrona  pożarowa  powierzchni  objętej  przedmiotem  zamówienia  będzie  realizowana  na  podstawie
odrębnego opracowania dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

2.2.4. Ukształtowanie terenu

Działka posiada w pełni zagospodarowane ukształtowanie terenu.  W zagospodarowaniu terenu działki
budowlanej w zakresie ukształtowania terenu nie są projektowane żadne zmiany.

2.2.5. Ukształtowanie zieleni

Działka posiada w pełni zagospodarowane ukształtowanie zieleni. Prace budowlane nie powodują zmian
w istniejącej szacie roślinnej. W zagospodarowaniu terenu działki w tym zakresie nie są projektowane
żadne zmiany.

W związku z brakiem ingerencji w istniejący stan zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych,
bilans powierzchni biologicznie czynnej nie ulega zmianie.
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2.3. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej

Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej nie     ulegają     zmianie  ,  a
wszelkie parametry powierzchniowe charakteryzujące istniejące zagospodarowanie terenu są związane
ze stanem zastanym. 

2.4. Dane informujące czy działka lub teren, na której jest projektowany obiekt
budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie
na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy

Działka oraz teren, na których jest projektowany obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru zabytków. 

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działka ani teren zamierzenia budowlanego nie     znajdują     się   w granicach terenu górniczego.

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowa-
nych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrębnymi

W chwili obecnej na terenie działki nie występują żadne zagrożenia dla środowiska oraz ludzi.  Po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego na terenie działki również nie będą występowały żadne
zagrożenia dla środowiska oraz ludzi.

2.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Specyfika,  charakter i stopień skomplikowania obiektu budowlanego oraz robót budowlanych
nie     wymagają   podawania innych danych.

2.8. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji został rozpatrzony pod kątem przepisów.
Odległości od granic działek w stosunku do wymiarów zewnętrznych budynku nie ulegają zmianie. 
Charakter użytkowania obiektu nie powoduje przekroczenia norm dotyczących hałasu i drgań, więc obiekt
nie ma wpływu na działki sąsiednie. Planowana przebudowa nie pozbawia osób trzecich dojazdu i 
dostępu do mediów. Projektowana przebudowa budynku nie wymaga podjęcia innych czynności na 
działkach sąsiednich (np. przebudowy obiektu na działkach sąsiednich)
Projektowana przebudowa budynku nie wyklucza powstania nowej zabudowy na działkach sąsiednich 
zgodnej z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, nie powoduje ograniczenia w użytkowaniu i 
zagospodarowaniu działek sąsiednich i nie zmienia warunków przyszłych inwestycji na działkach 
sąsiednich.
Projektowana przebudowa budynku:
• Spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej gdyż usytuowany jest w odległości większej niż 3m od 
budynków na sąsiednich działkach § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• Usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 4 m od granic sąsiednich działek
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budowlanych § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• Nie powoduje zacieniania lub ograniczenia dopływu światła słonecznego do budynków na sąsiednich 
działkach § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
• W zakresie ochrony czystości powietrza zgodna z § 310 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 
2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami) – instalacja CO i CWU poza zakresem opracowania, nie są 
projektowane żadne zmiany. Wyloty urządzeń wentylacyjnych poza zakresem opracowania, nie są 
projektowane żadne zmiany, 
• W zakresie ochrona przed hałasem § 323 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z 
późniejszymi zmianami) – nie dotyczy, budynek nie emituje hałasu
• W zakresie ochrony zabytków – Art. 5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 
2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami), – Działka znajduje się poza strefami obserwacji 
archeologicznej. W najbliższym sąsiedztwie nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków 
określone mianem dóbr kultury. Teren inwestycji pozostanie w należytym stanie technicznym i 
estetycznym. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie i program użytkowy budynku użyteczności publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie, oraz jego charakterystyczne parametry techniczne nie ulegną zmianie.

3.1.1. Wymiary zewnętrzne, wysokość, kubatura, zestawienie powierzchni
Dotyczy Budynku Dużej Sceny Teatru

l.p. parametr powierzchnia netto (m²)

1. wymiary zewnętrzne:
długość budynku
szerokość budynku

39,10 m
22,12 m

2. wysokość budynku (w kalenicy) 19,35 m

3. ilość kondygnacji, w tym:
ilość kond. nadziemnych: 0 (przyziemie), poddasze użytkowe 
ilość kondygnacji podziemnych

4
4
0

4. powierzchnia zabudowy -stan istniejący 1 114,00 m²

5. powierzchnia zabudowy po przebudowie bez zmian 1 114,00 m²

6. powierzchnia użytkowa netto -stan istniejący 1 918,80 m²

7. powierzchnia użytkowa netto po przebudowie bez zmian 1 918,80 m²

8. kubatura netto stan istniejący 14 541,50 m³

9. kubatura netto stan po przebudowie bez zmian 14 541,50 m³

3.1.2. Zestawienie pomieszczeń – powierzchnia użytkowa netto -stan istniejący
Dotyczy obszaru opracowania w Budynku Dużej Sceny Teatru

nr pom. funkcja pomieszczenia wykończenie posadzki powierzchnia netto (m²)

01 Komunikacja beton 22,07

SUMA 22,07

3.1.3. Zestawienie pomieszczeń – powierzchnia użytkowa netto po przebudowie
Dotyczy obszaru opracowania w Budynku Dużej Sceny Teatru

nr pom. funkcja pomieszczenia wykończenie posadzki powierzchnia netto (m²)

01 Komunikacja farba epoksydowa 22,07

SUMA 22,07
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3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,  sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

3.2.1. Forma architektoniczna obiektu

Istniejąca forma architektoniczna obiektu

Budynek Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest budynkiem wolnostojącym składającym się z
dwóch zabytkowych budynków tj. budynku Dużej Sceny i budynku Małej Sceny połączonych przewiązką.

Budynek Dużej Sceny mieści się w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa  Gimnastycznego„ Sokół”
wybudowanym w latach 1890 – 1900. Obecnie budynek pełni funkcję teatru z dużą sceną, zapleczem
garderób, zapleczem socjalnym i magazynowym. W budynku działa również Galeria Szajna. 
Budynek posiadaja tradycyjną  formę  z  dachami  wielospadowymi.  Istniejące  dachy  o  zróżnicowanej
geometrii,  z  pokryciem  blachą.  Istniejące  elewacje  tynkowane,  z  elementami  ozdobnymi,  w  formie
gzymsów, obramień okiennych i otworó drzwiowych (glifów zewnętrznych) i innych. 

Budynek Małej Sceny poza obszarem opracowania.

Projektowana forma architektoniczna obiektu

Po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie ogólna forma architektoniczna obiektu.
Istniejące schody zewnętrzne żelbetowe o niskiej wartości estetycznej i wyraźnie dostawione w celach
użytkowych do formy zabytkowej, zastąpione będą schodami i podestem w lekkiej konstrukcji stalowej i
platformą transportową systemową, posadowione na palach betonowych.

3.2.2. Dostosowanie formy budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Po wykonaniu przebudowy nie ulegnie zmianie ogólna forma architektoniczna obiektu.
Forma budynku jest  dostosowana do krajobrazu i otaczającej zabudowy poprzez zastosowanie
rozwiązań materiałowych odpowiednich dla otoczenia.  Jednocześnie gabaryty i wysokość budynku
nawiązują do wielkości budynków znajdujących się w sąsiedztwie.
Projektowane schody z podestem i  platforma transportowa będą dobrze wkomponowane w istniejącą
bryłę  poprzez  użycie  lekkiej  konstrukcji  szkieletowej  stalowej  posadowionej  na  palach  betonowych  i
pomalowanie jej w kolorze neutralnym: jasny szary, półmat.

3.2.3. Funkcja obiektu

Budynek użyteczności publicznej - Teatr. Funkcja obiektu nie ulega zmianie. 

3.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej. Stropy - żelbetowe,
miejscowo (nad niskim parterem) - ceglane, kolebkowe. 
Projektowane  schody  z  podestem  w  konstrukcji  szkieletowej  stalowej  posadowionej  na  palach
betonowych.
Projektowana  platforma  transportowa  nożycowa,  systemowa  na  podkonstrukcji  żelbetowo-stalowej
wspartej na palach betonowych

3.3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Szczegółowe opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.
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3.3.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji,  w tym dotyczące obciążeń,  oraz podstawowe
wyniki tych obliczeń 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji znajdują się w części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

UWAGA:
Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę wykonawczą posiadającą
doświadczenie w prowadzeniu prac budowlanych polegających na przebudowie obiektów istniejących. 

3.3.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Fundamenty

Fundamenty Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian.
Projektowane schody z podestem wsparte na ścianie zachodnio-południowej Budynku Dużej Sceny i na
palach betonowych (szczegóły w części konstrukcyjnej niniejszego projektu).
Projektowana platforma transportowa wsparta na palach betonowych (szczegóły w części konstrukcyjnej
niniejszego projektu).

Ściany

Ściany Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian. 
Projektuje się podwyższenie istniejącego otworu drzwiowego o 38cm i wykonanie nadproża (szczegóły w
części konstrukcyjnej niniejszego projektu).

Stropy, posadzka

Stropy bez zmian.  Posadzka  w  obszarze  objętym  opracowaniem w lekkiej technologii  wylewki
samopoziomującej pokrytej farbą epoksydową.

Dach

Dach Budynku Dużej Sceny Teatru bez zmian. 

3.3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia

Warunki i sposób posadowienia budynku nie ulegają zmianie.
Obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.4. Opis budowlany

3.4.1. Rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowla-
nych

Ściany

Ściany wewnętrzne pomieszczenia nr 01 pomalować farbą akrylową na gruncie, kolor ciemny grafit, mat,
Ściany zewnętrzne bez zmian.
W przypadku uszkodzenia ścian zewnętrznych konieczna jest naprawa i doprowadzenie do stanu sprzed
budowy.

Dach
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Dach bez zmian.

Sufity

Sufit pomieszczenia nr 01 pomalować farbą akrylową na gruncie, kolor ciemny grafit, mat,

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna bez zmian.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – projektowane drzwi nr DZ01 stalowe, techniczne, pełne, dwuskrzydłowe
z dodatkowymi drzwiami w lewym skrzydle drzwiowym. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/m2K
osadzone w ścianie istniejącej  szczelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczegóły, jak na rysunkach
architektury.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna bez zmian.
UWAGA: 
Drzwi zewnętrzne osadzić w zewnętrznym licu ściany.

Izolacja

Nie projektuje się zmian w zakresie izolacji budynku.

Odwodnienie i obróbki blacharskie

Odwodnienie  projektowanych  schodów  z  podestem  i  platformy  transportowej  poprzez  chodnik  ze
spadkiem do studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi wewnętrznej.
Pod platformą transportową wykonane zagłębienia dla celów technologicznych, wypełnione otoczakami
na podsypce piaskowej dla odwodnienia do gruntu ewentualnej wody opadowej.
Obróbki blacharskie bez zmian.
W  przypadku  uszkodzenia  obróbek  blacharskich  konieczna  jest  naprawa,  zabezpieczenie  i
doprowadzenie do stanu sprzed budowy.

 3.4.2. Warstwy budowlane

Opisane poniżej warstwy budowlane ścienne  oraz stropowe stanowią specyfikację budowlaną dla
przebudowy obiektu. 

symbol opis warstwy grubość (cm)

WARSTWY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

Wykończenie ściany istniejącej w pomieszczeniu nr 01

–
–

Farba akrylowa na podkładzie
Ściana istniejąca murowana obustronnie tynkowana 41,0-56,0

symbol opis warstwy grubość (cm)

WARSTWY STROPOWE

Wykończenie stropu istniejącego w pomieszczeniu nr 01 16,0

–
–
–

Farba epoksydowa
Wylewka samopoziomująca, przemysłowa
Strop istniejący gęstożebrowy

10,0
16
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3.5. Rozwiązania  zasadniczych  elementów  wyposażenia  budowlano – instala-
cyjnego

Wyposażenie budowlano – instalacyjne obiektu, w tym zapotrzebowania na media nie ulegają zmianie. 

3.5.1. Instalacje budowlane

Budynek Teatru jest w chwili obecnej wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje:
- instalację wentylacji,
- instalację elektryczną,
- instalację gazową,
- instalację wod-kan,
- instalację C.O.,
- instalację telekomunikacyjną,
- instalację odgromową,
- instalację p.poż.

3.5.2. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z
punktami pomiarowymi

Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami
pomiarowymi nie ulega zmianie.

3.6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych w budynku nie
ulegają zmianie.

3.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Ze  względu  na  ograniczony  zakres  projektowanych  prac  budowlanych  w  ścianie  zewnętrznej,  nie
zachodzi konieczność wykonania charakterystyki energetycznej  dla budynku Teatru.
Projektowane drzwi zewnętrzne nr DZ01 będą miały współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/m2K i
zostaną osadzone w ścianie istniejącej szczelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

3.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie, pod względem:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

Zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarno-bytowych nie ulega zmianie.
Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków sanitarno-bytowe nie ulega zmianie.
Wody opadowe -w wyniku realizacji projektowanej przebudowy obiektu budowlanego ilość wody
deszczowej odprowadzanej z dachu budynku nie ulega zmianie.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy.
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d) emisji hałasu oraz wibracji,  a także promieniowania,  w szczególności jonizującego,  pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń

Nie dotyczy.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

3.9. Analiza możliwości  racjonalnego wykorzystania,  o ile są dostępne
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Z uwagi na uwarunkowania budowlane i instalacyjne w istniejącym budynku będącym przedmiotem
niniejszego opracowania  i  zakres  projektu, nie ma możliwości zmiany funkcjonującego w obiekcie
systemu zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym pod względem jego efektywności.

3.10. Wymagania ochrony konserwatorskiej.

Budynek Dużej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej mieszczący się w dawnym gmachu Polskiego
Towarzystwa  Gimnastycznego„ Sokół”, wybudowanym w latach 1890 – 1900 jest wpisany do rejestru
zabytków NID nr rej.: A-549 z 13.06.1991r.

Projektuje się usunięcie istniejących schodów zewnętrznych żelbetowych będących elementem dodanym
w późniejszym okresie  do zabytkowego budynku „Sokoła”  i  zastąpienie  ich schodami  z  podestem o
konstrukcji  stalowej, ażurowej, wspartych z jednej strony na ścianie zewnętrznej budynku Teatru i  na
palach betonowych. Schody i podest nie będą naruszać istniejących gzymsów i zdobień. 

Foto.01 Elewacja zachodnio-południowa z widocznymi schodami żelbetowymi do rozbiórki
Projektuje  się  platformę  transportową,  nożycową,  systemową  na  chodniku  w  miejscu  istniejących
schodów zewnętrznych, na konstrukcji nośnej żelbetowo-stalowej wspartej na palach betonowych.
Projektowane elementy pomalowane na jasny szary, półmat. 
Projektuje się podwyższenie otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu nr 01 i wymianę
stolarki drzwiowej. Otwór drzwiowy będzie podwyższony do poziomu spodu istniejącego gzymsu. 
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Uszkodzenia  gzymsu  istniejącego  powstałe  wskutek  prac  budowlanych  będą  naprawione,  gzyms
zostanie odtworzony w technologi oryginalnej i wykończony jak istniejący gzyms.
Projektowana stolarka drzwiowa to drzwi techniczne, stalowe, pełne (ze względu na potrzebę trwałego
zaciemnienia zaplecza sceny Teatralnej), montowane w zewnętrznym licu ściany. Drzwi w kolorze ciemny
grafit,  półmat,  będą  miały  naklejone  szprosy  w  kolorze  białym,  półmat  o  rysunku  odpowiadającemu
podziałowi istniejącej stolarki okiennej znajdującej się obok. Od góry w miejscu podwyższenia otowru
drzwiowego, drzwi będą zlicowane ze ścianą i pomalowane w kolorze jak ściana.

Przy projektowanych pracach budowlanych przewiduje się ograniczenie ingerencji w tkankę zabytkową, a
niezbędne działania i rozwiązania materiałowo-techniczne będą harmonizować z oryginalną substancją
architektoniczną i charakteryzować się wysoką jakością oraz jednoznacznie współczesnym
charakterem, nie stanowiąc jednak zbyt agresywnych i dominujących elementów.

3.11. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich.

Kwestia dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Temat ten wymaga podejścia
kompleksowego  w  kontekście  całego  obiektu  Teatru.  Zakres  opracowania  niniejszego  projektu
budowlanego,  wynikający  ze  zlecenia  Inwestora,  ogranicza  się  do  pomieszczenia  nr  01  i  miejsca
niezbędnego  dla  elementów  transportu  dekoracji  scenicznej  –  schodów  z  podestem  i  platformy
transportowej przed budynkiem od strony południowo-zachodniej. 

3.12. Opis BHP i SANEPID.

3.12.1 Poprawa walorów użytkowych.

Projekt przebudowy drogi transportowej w znaczący sposób poprawia walory użytkowe 
modernizowanych części obiektu. Wszelkie zmiany i udogodnienia są przeprowadzane w ramach 
zabytkowej struktury, wpisanej do Rejestru Zabytków, co bardzo ogranicza możliwości przebudowy.
Materiały użyte do wykończenia wnętrza będą miały stosowne atesty. 

3.12.2 Wysokość pomieszczeń.

Pomieszczenie nr 01 „Komunikacja“ zostanie wykończone: podłoga, ściany i sufit. Wysokość 
pomieszczenia po wykończeniu wyniesie 296cm.
Pozostałe pomieszczenia bez zmian, poza obszarem opracowania. 

3.12.3 Wentylacja pomieszczeń.

Pomieszczenia nr 01 „Komunikacja“ bez zmian, wentylowane przez przewód wentylacji grawitacyjnej. 
Pozostałe pomieszczenia bez zmian, poza obszarem opracowania. 

3.12.4 Doświetlenie światłem dziennym.

Projekt przebudowy nie obejmuje pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W związku z 
powyższym pomieszczenia w obszarze opracowania nie wymagają doświetlenia światłem dziennym. 

3.12.5 Zaplecze sanitarne dla pracowników Teatru.

W budynku znajduje się wydzielone zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników Teatru. Znajduje się 
poza zakresem opracownia niniejszego projektu.
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3.12.6 Platforma transportowa.

Projektuje się platformę transportową nożycową, o wymiarach zewnętrznych 500x300cm, pokrytą blachą 
ryflowaną, do transportu pionowego dekoracji scenicznych teatru. Na obwodzie platformy projektuje się 
listwy zabezpieczające przeciw zgilotynowaniu.
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą dźwigową.
Personel obsługujący platformę transportową odbędzie szkolenie z obsługi urządzenia. Dodatkowo w 
pomieszczeniu nr 01 przy szafie sterowniczej po lewej stronie zostanie powieszona instrukcja obsługi 
urządzenia. 

Uwaga: Projektowane urządzenie elektro-mechaniczne spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE oraz odpowiednich norm i przepisów (w szczególności Rozporządzenie Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
organizacji widowisk). W związku z powyższym zaprojektowane urządzenia zostaną oznakowane 
znakiem CE. 

3.12.7 Podest, schody, balustrady.

Projektuje się podest i schody zewnętrzne zabezpieczone balustradami do wysokości 110cm z 
pochwytem o średnicy 5cm, z belką poziomą w połowie wysokości – całość zespawana, trwale połączona
z elementami konstrukcyjnymi. W wyznaczonych miejscach balustrada z możliwością demontażu dla 
realizacji transportu dekoracji scenicznych.
Podest pokryty blachą ryflowaną.
Schody ze spocznikiem pokryte kratą Wema.

3.12.8 Wymiary drzwi.

Projektowane drzwi zewnętrzne posiadają normatywne wymiary: szerokość w świetle
przejścia co najmniej 90cm, oraz wysokość w świetle przejścia co najmniej 200cm.

3.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Uwaga:
Warunki ochrony przeciwpożarowej nie są przedmiotem niniejszego projektu.
Ochrona  pożarowa  powierzchni  objętej  przedmiotem  zamówienia  będzie  realizowana  na  podstawie
odrębnego opracowania dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I, ZL III, ZL V

Wysokość budynku: 4 kondygnacje nadziemne

Odporność ogniowa elementów budynku:

Klasa odporności pożarowej budynku - B

Główna konstrukcja nośna - R 120

Konstrukcja dachu - R 30

Stropy - REI 60

Ściany zewnętrzne - EI 60
 
Ściany wewnętrzne - EI 30

Przekrycie dachu - RE 30

Dojazd pożarowy:
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Do budynku będącego przedmiotem projektowanej przebudowy zapewniony jest dojazd pożarowy. W tym
zakresie nie są projektowane żadne zmiany.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa zewnętrznej, składanej platformy transportowej wraz ze 
schodami stanowiącymi dojście do ww. urządzenia technicznego (umożliwiającymi sprawny załadunek i 
rozładunek dekoracji scenicznych z platformy) oraz powiększenie otworu wejściowego do obiektu na 
drodze transportowej dla elementów scenografii. Całość prac budowlanych poza remontem, zamyka się 
w obrysie zewnętrznym budynku. 
Jednocześnie informuje się, iż Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przed 
przedmiotową przebudową podjął już kroki mające na celu dostosowanie całości budynku Teatru do 
aktualnych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez zlecenie opracowania niezależnego 
projektu budowlanego w oparciu o ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych Pana Lucjana Gładysza z listopada 2017 r. uzgodnioną przez Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wobec powyższego niniejszy projekt przebudowy nie obejmuje swym zakresem ww. prac 
dostosowawczych. 

Wymagania stawiane konstrukcji składanej platformy i schodów technicznych:
1. Schody zewnętrzne oraz wejście transportowe do budynku Teatru nie będą stanowić drogi 
ewakuacyjnej dla osób znajdujących się wewnątrz obiektu.
2. Schody wraz z platformą należy wykonać z materiałów niepalnych.
3. Minimalna wymagana szerokość biegów i spocznika schodów stanowiących dojście do platformy 
technicznej wynosić będzie 0,8 m.
4. Poziome dojście od strony przestrzeni otwartej należy zabezpieczyć balustrada o wysokości min. 1,1 m
z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości.
5. W przypadku zastosowania podłogi ażurowej nie mogą występować otwory o powierzchni większej niż 
1.700 mm2 i wymiarach umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm.
6. Liczba stopni w jednym biegu schodów technicznych nie przekroczy 10.

3.14. Uwagi końcowe

1.
Niniejsze opracowanie projektu budowlanego wykonano jako materiał służący do uzyskania pozwolenia
na budowę. Integralną częścią opracowania są załączone rysunki. 

2.
Zastosowane rozwiązania projektowe mogą ulec modyfikacjom po ewentualnym uwzględnieniu trudnych
lub nie możliwych do przewidzenia szczegółowych uwarunkowań budowlanych,  co związane jest z
przebudową budynku.

3.
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wszystkie
rozwiązania systemowe należy stosować zgodnie z zasadami i pod autoryzacją dostawcy wybranego
systemu budowlanego.

4.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

5.
Opracowanie jest chronione prawem autorskim,  zakaz kopiowania,  reprodukcji oraz innych form
wykorzystywania bez zgody Autora oraz Inwestora.
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SST1
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45410000-4
TYNKI
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. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i
odbioru uzupełnienia tynków po przemurowaniach i skutych powierzchniach ścian , tynki kominów , oraz
uzupełnień na ścianach i sklepieniach

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
- Tynki zwykłe oraz wyprawy z tynku mineralnego i Żywiczno-mineralnego których dotyczy specyfika-
cja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego ele-
mentu, nanoszoną ręcznie do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i tech-
nikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków mineralnych
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST ^ zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przed-
miot
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 2.

2.2. Zaprawy
do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i tynków mineralnych
aprobaty techniczne
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2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-
cze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do za-
praw budowlanych", a w szczególności:
— nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzch-
nich
-średnioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budow-
lane zwykłe".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701:1997
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy budowlane –gładzie
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami jako gotowe zaprawy gipsowe
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie przy pomocy
Mieszadła

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i gładzi gipsowej
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
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- przenośnych zbiorników na wodę.
- wiertarki z mieszadłem

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast ce-
ment i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpo-
wiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalo-
wych.
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. 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 tynków po okresie osiadania i skurczów 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 na-
stąpi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".
- 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.

5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych li-
cach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 
lub wypełniając je lampą benzynową.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
- Tynki akrylowe i Żywiczno-mineralne przed ułożeniem powierzchnię należy zagruntować w celu
lepszej przyczepności.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
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określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrz-
nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akcepta-
cji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

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

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do powożą,
- grubości tynku
- wyglądu powierzchni tynku
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
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7.3. Ilość tynków
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad-
zoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża od-
bywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyŻej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.

8.4. Odbiór tynków
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzch-
ni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni tynku i 
gładzi według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SST2
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót malarskich wewnętrznych farbami krzemianowymi oraz zabezpieczenie konstrukcji stalowej 
do EI60 z pomalowaniem w kolorze grafitowym .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie robót malarskich farbami z przygotowaniem podłoża obiektu wg poniższego.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z poniż-
szymi znaczeniami.
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagrunto-
wana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podło-
żu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały do malowania budynków
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
- farby krzemianowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
-farby do zabezpieczenia konstrukcji do EI60 z pomalowaniem w kolorze grafitowym

2.2. Środki gruntujące.
2.4.1. Przy malowaniu farbami krzemianowymi :
- powierzchnie tynków należy zagruntować równieŜ środkiem gruntującym silikatowym
2.4.2. Przy malowaniu konstrukcji stalowej do EI60 należy zagruntować i pomalować konstrukcję stalo-
wa.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne świadec-
twa dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zi-
mowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do tempe-
ratury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniŻania tempe-
ratury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawie-
trzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzew-
czych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:
• beton,
• tynk pocieniony, mineralny i Żywiczny,

• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpie-
czone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
5.1.3. Tynki pocienione:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów sol-
nych).
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą,
a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
c) konstrukcja stalowa zabezpieczana farbami olejnymi musi być wyczyszczona odtłuszczona i zabezpie-
czona
minią
.
5.2. Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących termi-
nach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży należy przeprowa-
dzić po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna
obejmować w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykona-
nia
zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni,
wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymagania-
mi normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotności,
• elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania murów należy prze-
prowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Równość powierzchni tynków należy 
sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wygląd powierzchni podłoży należy oce-
nić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie po-
wierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą
ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podło-
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ży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy okre-
ślić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunię-
ciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyŻej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa
niż 20
°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia
robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie 
można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne 
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1.

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2. Farby na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podłożach stalowych prowadzić
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych 
przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpusz-
czalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.
5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą
lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
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• zapach gnilny,
• ślady pleśni.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 
5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej
farby i Żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalo-
wych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybi-
ciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymie-
nione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, na-
leży zabezpieczyć i osłonić.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicz-
nym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie po-
winny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się po-
włoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych 
wodą. Powłoki wykonane z farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wy-
magania podane w p. 5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi 
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb mi-
neralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
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modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tyn-
ku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH
6.1. Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5 °C i przy
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z od-
ległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odpor-
ną na wycieranie,
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopa-
dłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli Żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; po-
włokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wy-
konane
prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy
uznać,
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Że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje ma-
teriałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności 
należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i ba-
dań.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach kwadratowych jako ilo-
czyn długości i wysokości danego elementu.

7.3. Ilość malowania tynków
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad-
zoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór podłoża
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli odbiór podłoża od-
bywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- malowanie należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór malowania tynków
8.4.1. Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani prześwitów. Ko-
lory malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2. Odbiór gotowych malowań powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni malowań 
według
ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
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PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczep-
ności
międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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SST 3
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą rozbiórek podłóż okładzin ścian i podłóg, rozbiórka ścian
, oraz ich wywóz i składowanie miejscach utylizacja w miejscach do tego wyznaczonych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty dotyczą : demontażu: rozbiórek podłóż okładzin ścian i podłóg, rozbiórka ścian , kominów, oraz 
ich wywóz i składowanie miejscach utylizacja w miejscach do tego wyznaczonych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
- roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z
dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku.
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT
2.1. Przygotowanie rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić for-
malności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu.
Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz
zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności:
ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem,
zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania rozbiórek,
zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich.
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed przystąpieniem do
rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich elementów.

2.2. Rozbiórka ręczna
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usu-
nięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpo-
czyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia oraz ścianek działowych. 
Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji,.
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Niedopuszczalne jest składowanie gruzu z rozbiórki na stropach

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i
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przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz.
Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje 
się je
najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. 
Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać da-
szek ochronny.
Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery.
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w 
pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu na Życzenie inwestora. Przed przystąpieniem do 
demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż 
instalacji gazowej. Nie można stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi 
iskrzenie. Z przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe prze-
wody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować.
Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, gdyż  nie spełniają aktualnych wy-
magań termoizolacyjnych.
Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więź-
by dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu 
czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed roz-
biórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszcze-
gólne elementy przez okna na parterze, a przez klatkę schodową z wyższych kondygnacji. Można też 
spuszczać wiązki płyt lub elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze na wspor-
niku.
Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 
bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczając je 
rynną do gruzu.

2.4. Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych
porządkowych powinien podawać:
- kolejność i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach 
oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo dra-
biny, mają dostateczną wytrzymałość,
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi
prowadzących rozbiórkę.

2.5. Przechowywanie gruzu na placu budowy
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w
sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno
być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu 
osób trzecich.

2.6. Wywóz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilo-
ści i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 
zutylizowany.
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu bu-
dowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

2.7. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilno-
wać, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywa-
lenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
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Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystają-
cych części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystąpieniem do rozbiórki w miejscu ich
występowania. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy za-
trudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 
być zaopatrzeni w hełmy ochronne i
- przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w uprzęże 
z liną lub taśmą rozciągliwą długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania 
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h),
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki oraz obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budo-
wie oraz, jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty 
kontroli okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli 
sprzęt lub urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fa-
bryczne potwierdzające ten fakt.
Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich ob-
sługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.
Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom przeby-
wającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń.
Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu w no-
sidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń 
powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostoso-
waną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane 
odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują.
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, py-
leniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekrocze-
niem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogo-
wego obciążają Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje
elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które należy skuć 
czy demontować
6.2.1. Wyniki oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych
6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Ilość rozebranych pokryć dachowych oraz konstrukcji drewnianych obmierza się w m2 natomiast roz-
biórkę murów w m3, wywóz gruzu wm3.

7.3. Ilość rozebranych elementów
określa się w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

8.2. Odbiór rozbiórki
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbioro-
wi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych. Przy robotach tynkarskich, 
okładzinowych ocenie podlega dokładność odspojenia materiału (tynku, okładziny) oraz dokładność usu-
nięcia zaprawy ze spoin ścian istniejących do głębokości 1cm.

8.3. Odbiór częściowy robót
powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu przed przystąpieniem do następ-
nej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w terminach późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio
wykonanych. Odbioru należy dokonać jw.

8.4. Odbiór końcowy robót
rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na pod-
stawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktual-
nego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być prze-
prowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi końcowemu podlega takŻe kontrola stanu uprzątnięcia tere-
nu po rozbiórkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzają-
ce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczysz-
czonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wy-
konawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usu-
wania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów
niebezpiecznych, jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają równieŜ drogi dojazdowe do 
terenu budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki, 
znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość za-
nieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

8.5 Ocena wyników odbioru
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wyka-
zują, Że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w obowiązującej normie, to wykonane ro-
boty rozbiórkowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.
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W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaga-
niami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie.
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić 
pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać ponownie, albo uznać za mające obni-
żoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla Zamawiającego.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 skutych powierzchni 
tynku, rozebranych okładzin oraz pokrycia dachu i konstrukcji drewnianych według ceny jednostkowej 
oraz za ilość m3 gruzu z rozbiórek na podstawie pomiaru objętości gruzu złożonego w pryzmach na tere-
nie budowy przed
wywozem. Cena podana w kosztorysie Wykonawcy obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego,
- roboty porządkowe po zakończeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i rozporządzenia:
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych 
nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47
z 1995)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowi-
ska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr
112,poz.1206) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpa-
dów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowa-
nych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzo-
rów .
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SST4
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV)

45223100-7
KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru konstrukcji stalowych zabezpieczonej do EI60 obudów windy oraz nadpróż stalowych .
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się :
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 
10025:2002

(1) Ceowniki dwuteowniki oraz profile kwadratowe wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dwuteowniki dostarczane są o długościach :
do 80 mm – 3 do 12 m, 80 do 140 – 3-13 m powyŻej 140 mm
- 3 do 15 m
z odchyłkami : do 50 mm dla długości do 6,0 m :
do 100 mm dla długości większej.
(2) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700mm i długościach :
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm- do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
a) Bednarka oraz stal okrągła i Żebrowana wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie :
Stal okragła dostarcza się w kregach natomiast Żebrowaną w odcinkach dł. 6m
- przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
- przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
- przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez
pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy
usadowej, rozwarstwienia, i pęknięcia widoczne gołym okiem.
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopa-
trzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać :
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych
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2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyj-
nych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki
Jako łączniki występują : połączenia spawane oraz połączenia na sruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażo-
nych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć :
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
(1) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.2.3. Powłoki malarskie.
Materiały na powłoki malarskie wg odrębnej SST
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyła-
dunku
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie należy
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrów-
nanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie .
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoce-
niem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
inspektora nadzoru,
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
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- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać Żurawi, wciągarek, dźwigników podnośników
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10 %.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna i instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone :
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycz-
nych,
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera
.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Ŝużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.3.2.1.Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn wi-
docznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość
mniejszą:
o 5% - dla spoin czołowych
o 10 % - dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubo-
ści spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
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(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin,
- przetopienie grani,
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość , braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2.2. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie
najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, Że gwint nie powinien wchodzić w otwór głę-
biej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie
przylegać do łączonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed
montażem pokryć warstwą smaru.
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4 Montaż konstrukcji
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, które zapew-
nią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geograficznego i wymiarów konstruk-
cji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zamontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi przy czym
odchyłki nie powinny przekraczać wartości:
Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm
słupa
rzędna fundamentu rozstaw śrub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i
składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1. odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm
2. odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
3. strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm
4. wygięcie belki lub wiązara 1/750 lecz nie więcej niż 15 mm
5. odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej
5.5 Przygotowanie do montażu i łączenia z nowymi elementami stalowymi
istniejących belek stalowych stropu;
1. do wykonania wzmocnienia stropu magazynu nr 304 przystąpić po wykonaniu konstrukcji wzmacniają-
cej stropu w magazynie nr210, po uzyskaniu przez strop pełnej nośności , przed ułożeniem posadzek,
2. przed odkuwaniem betonu i tynku z istniejących belek stalowych stropu cały strop podstemplować na 
rygach
stemplami teleskopowymi , stemple teleskopowe naprężać aż do zlikwidowania nadmiernego ugięcia 
stropu,
3. odciążyć strop przez zdjęcie archiwaliów z regałów,
4. odkuć tarczami widiowymi i delikatnie odkuć beton z dolnej części belki istniejącej stropu na jej całej 
długości,
dwuteownik oczyścić z resztek betonu szczotkami drucianymi,
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5. po oczyszczeniu i uzyskaniu przylgi z ceownikiem wzmacniającym przyłożyć projektowany ceownik
wzmacniający i podeprzeć go stemplami rozporowymi ,
6. po wykonaniu wszystkich spawów elementy stalowe ponownie oczyścić,
7. dokonać sprawdzenia i odbioru przez Inspektora Nadzoru prawidłowości wykonania wzmocnień i spa-
wów,
8.oczyszczone belki i blachy pomalować farbami rdzochronnymi,
9. zdjąć stemple ,
10. przestrzeń między belkami wypełnić zaprawą cementową Rz 12, całość osiatkować i otynkować za-
prawą cementowo- wapienną, siatkę mocować do płyty stropowej na kołki wstrzeliwane co ok. 25cm,
11. do dwukrotnego malowania elementów stalowych zastosować farbę antykorozyjną na rdzę- farba 
podkładowa
, rozpuszczalnikowa, ftalowa.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami po-
danymi w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: masa gotowej konstrukcji w tonach obliczona przez Kierownika budowy i
zweryfikowana przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki tech-
niczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SST5
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji Żelbetowych podszybia z B20
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej [SST)
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stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa specyfika-
cja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem kon-
strukcji betonowych i Żelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności mają-
cych na celu
wykonanie robót związanych z:
- zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, . •
- układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod
CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a takŻe podanymi poniżej:
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy 
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie su-
chym,
Stopień wodoszczelności symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalno-
ści wody.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporno-
ści na działania mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 9 5-proc, prawdopodobieństwem 
uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm i wykonanych i przecho-
wywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250,
1,5, Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczące robót po-
dano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkc 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy.
3.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od klasy betonu
1.2. Beton
-Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,
- wodoszczeloność-większa od O.SMPafWo),
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby przy najmniej-
szej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania prze; wibrowanie. Skład 
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania 
jej składu i następnie przy wytwarzaniu,
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metoda VeBe,
- metoda StoŜka opadowego.
Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
FN-B- 06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastyczne dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nad-
zoru.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno śle odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wól napado-
wych}.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory

4. TRANSPORT
'Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania 
ogólne" pkc4.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek) ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby upewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnie-
niem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu. Podawanie l układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT -
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4SOOOOOO-7 ..Wymagania ogólne" pkc5.
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji l harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.1, Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegó-
łowego programu l dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmującej
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych l sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość
Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„
- prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuli-
ny przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, Itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstruk-
cję (kanałów, wpustów, sączków , rur lep.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625ł.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizorownym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić Żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe a dokładnością-±2% - przy dozo-
waniu cementu i wody.
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mleć aktualna świadectwo legalizacji-
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spa-
da. W' przypadku, gdy wysokość ra jeść większa, należy mieszankę podawać za pomocą, rynny zsypowej
do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m)
\V wyjątkowych przypadkach dopuszcza śle betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwil] układa-
nia l zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w 
chwil opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
szej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację beto-
nu l prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co ; 3 razy na dobę,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa,
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania
- wszystkie betonowo powierzchnie muszą być gładkie l równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię
- pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,-
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 nim,
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebra-
niu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wyko-
nać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki;
- zapewniać odpowiednią sztywność l niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodna powierzchnię betonu.
- zapewniać odpowiednią szczelność..
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
'- 'Wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych,
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubość de-
sek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do jeżenia na wpust i pióro. Styk, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
planką. Należy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków
deskowań belek i poprzecznie.
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6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6,
6.L Badania, kontrolne betonu Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja należy 
w trakcie betonowania pobieraj próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:
- 1 próbka na •1OO zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
Próbki pobiera się losowo w okresie betonowania, a następnie przechowuje śle, przygotowuje i bada w 
okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji-
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, Co beton nałoży uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu>
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż 28dni,
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy' pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania l za-
gęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
FN-B- 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu' należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników l sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki na-
leży przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-
B'06250-Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betono-
wania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 
regularnych o gabarycie nie większej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min>
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy FN-B-
0625D,
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labo-
ratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie l 
okazywanie
6.1, Tolerancja wykonania - Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 l N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca się v przypadku wyko-
nywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym,
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z poda-
niem;
a) zmian wartości odchyleń dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wielkościami podanymi w 
normie,
łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych,
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- Odchylenia poziome usytuowania podpór l elementów powinny być mierzono w stosunku do osi po-
dłużnych l poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów, Odchylenia 
poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w Stosunku do układu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działa-
nia korygujące.
6.2.2. System odniesienia
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osno-
wa geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów kon-
strukcji zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów nie powinno 
być większa niż;± 10 mm przy klasie tolerancji N1, mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego nie powinno
być większe niż 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± T5 nim przy klasie tolerancji N2,
5.2,4, Słupy i ściany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1, +• 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w stosunku do sku-
pów i ścian sąsiednich nie powinno być większe ni± t 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy 
klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długości w murach.) na każdym poziomie
nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy L= S 30 m
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L £ 500 r",
- Dopuszczalne odchylenie słupa tub ściany od plonu pomiędzy poziomflml przyległych kondynacJJ o 
wysokości h nie powinny być większe niż:
i IV30D przy klasie tolerancji N1,
± h400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przy pełnych kondygnacji nie powinno 
być większe niż:
± 10 mm lub h750 przy klasie tolerancji N'1 ± 5 mm lub h1000 przy klasie tolerancji N2 15
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyn-
ku na wysokości h, w stosunku do pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż L300
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór berki lub płyt powinno być większe niż L300 lub 15 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± LSOO lub 10 mm przy klasie N2,
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż;
± 15 mm przy fazie tolerancji N1, ±10 nim przy klasie tolerancji N3-
- Dopuszczalne odchylenie rozsławił miedzy belkami nie powinno być większe niż n ±10 mm przy klasie 
Tolerancji N1, +5 mm przy klasie toleracji N2.
- Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy kasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz; odchyle-
nie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
10 mm przy klasie tolerancji i N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- 'Dopuszczalne odchylenie usytuowania Strzemion nie powinna być większe nlŁ
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 min przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiąć i połączeń prętów nie powinno być większe niż
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 min przy Masie tolerancji N2 6.2-7. Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne pochylenie od płaskiej formowanej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być więk-
sze niż:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej równo gładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2,
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
być większe niż;6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klanie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7,
7J, Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8, ODBIÓR ROBÓT
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8,
8.1. Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz pi-
semnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumen-
tacja projektowi i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa śle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9, PODSTAWA PŁATNOŚĆ
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano. wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogól-
ne" pkl9.
9-1. Cena Jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem
- przygotowaniem i transportem mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
- wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych zako-
twień, marek, rur itp„
- rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów
- oczyszczenie stanowiska prac t usunięcie, zbędnych materiałów rozbiórkowych,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10. l. Normy
FN-B-D1B01 Konstrukcje betonowe l Żelbetowe. Podstawy projektowań la-
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie Materiały,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 
934-2 PNEN
480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261

50



07.2020

PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PŃ-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych,
FN-C-04&41 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy praże-
niu oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych l substancji rozpuszczonych 
lotnych,
PN-0465402 Woda i ścieki.
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603 Woda l ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych
PN-C-04GOO00 Woda 1 ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chlo-
ru,
'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi
PN-D'96000 Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,
Pr-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia.
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-l30-90aO (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczące zarzadzania i zapewnienie jakości.
]0.2,lnne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l Żelbetowych,
-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków mineralnych,
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SST6
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
CPV 45262522-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru przemurowanie glifów materiałów nadpróż oraz kominów z materiałów , cegła ceramiczna kl.150 i 
200 na zaprawie cem-wapiennej
1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne cegły ceramiczne kl150 i 200
* Wymiary l = 250 mm, s = (120 –250) mm, h = (65-140) mm,
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i
odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na inne bloczki 
nie rozpadł się.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem Ŝużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne dokumenty dopusz-
czające go do pracy.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materia-
ły i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pio-
nu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-
konanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze polewać lub mo-
czyć w wodzie..
5.1. Mury z , cegły ceramicznej
5.1.1. Spoiny w murach z , cegły
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a mi-
nimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powin-
na przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie na-
leży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały ceramiczne z cegły
Przy odbiorze murów z cegieł należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu bloczków,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsysten-
cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-
wych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST7
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BRUKARSKICH

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kru-
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy Budynku Ekspozycyjno-
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Usługowego (budynek ekspozycyjno-usługowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym) na działce nr 
ewid.1852 obręb 218 w Rzeszowie wraz z przyłączem wody z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
z sieci, instalacją zewnętrzną energii elektrycznej, przyłączem i instalacją kanalizacji deszczowej, utwar-
dzeniem terenu i zjazdem z drogi publicznej na działką nr ewid.1852, 1886/11 obręb 218 w Rzeszowie 
oraz instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i gazu na działce nr ewid.1852 
obręb 218 w Rzeszowie. - w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie. 
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ro-
bót związanych z 
• wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 Podbudowę z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
• Wykonywania podbudowy pod przepływowe panele solarne 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.4 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwa-
nia i składowania, podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jedno-
rodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powin-
na leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą Na warstwę odsączającą stosuje się: - żwir i mieszankę wg PN-B-
11111 [14], - piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą Na warstwę odcinającą stosuje się: - piasek wg PN-B-11113 [16], -
miał wg PN-B-11112 [15], - geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty tech-
nicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: - ce-
ment portlandzki wg PN-B-19701 [17], - wapno wg PN-B-30020 [19], - popioły lotne wg PN-S-96035 
[23], - żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem 
uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 2.3.6. Woda Nale-
ży stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 3. 3.1. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubija ki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-
bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport 
pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 138 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01.00 „Wymaga-
nia ogólne" pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST 
01.02.00 „Roboty ziemne". Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: -^Ł £ 5 (1) d
85 w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn 
gruntu podłoża, w milimetrach. Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć 
warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: £ 1,2 (2) O 90 w którym: d50 - wymiar 
boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 090 - umowna średni-
ca porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilo-
ści 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. Paliki lub 
szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznur-
ków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mie-
szanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transpor-
towana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie 
o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projekto-
wanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzęd-
nych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda war-
stwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wyso-
kościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej war-
stwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpo-
wiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 
II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszcze-
nia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośno-
ści podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nad-
zoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia pod-
budowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wyko-
nać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt. 2.3 niniejszej ST.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, okre-
ślonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgot-
ność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-
12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kru-
szywo, kontrol ę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obci ążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i 
nie rzadziej niż raz na 5000 m2 , lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabi-
lizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu £2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia £1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E 2 - < 
2,2 E i 
6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 
6.4.2. Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub plano-
grafem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla pod-
budowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy w planie nie może być prze-
sunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej ± 10%, - dla podbudowy pomocniczej +10%, -
15%
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazu-
ją większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub ze-
rwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materia-
łu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza 
od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną gru-
bość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubo-
ści, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wy-
konawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez In-
spektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy za-
niżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest • m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o 
określonej grubości z każdego rodzaju kruszywa 

8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST 00-01-00 „Wymaga-
nia ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - oznakowanie robót, - sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, - przygotowanie 
mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, - rozłożenie 
mieszanki, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
określonych w specyfikacji technicznej, - utrzymanie podbudowy w czasie robót. Oraz wszystkie inne ro-
boty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewi-
dzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 141 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
31 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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SST8
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH, AUTOMATYCZNYC, MECHANICZNYCH

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, 
montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Spe-
cyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szcze-
gółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
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mienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji ro-
bót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i za-
sad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z:
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielni-
cami,
– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem pod-
łoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjne-
go. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych 
w dokumentacji,
– ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwia-
jącego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów,
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi monto-
wany element instalacji elektrycznej.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi po-
niżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań
i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru za-
stosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału. 
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Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elek-
trycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy ukła-
daniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osłony krawędzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanały i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski i konektory,
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.).
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wy-
twarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 
z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami ze-
wnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania od-
powiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie
i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszcze-
nia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, 
odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elemen-
tów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpiecze-
niem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjne-
go, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na 
celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– Kucie bruzd i wnęk,
– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,
– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące ro-
bót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: – projekt budowlany i 
wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicz-
nych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawiera-
jącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póź-
niejszymi zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowa-
nia wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączo-
nymi protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla kon-
kretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produk-
ty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiek-
tach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne po-
siadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje tech-
niczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Mię-
dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aproba-
ty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa,
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– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez pro-
jektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie doty-
czącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, 
liczba Żył: 1, 3, 4, 5.
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, 
a przekroje Żył: 16 do 1000 mm².
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na sta-
łe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a tak-
że natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość Żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymo-
gów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie ener-
getyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju Żył do 10 mm²
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże roz-
dzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby od-
biorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych za-
montowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte 
niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu 
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miej-
scach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio 
na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z 
nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatko-
we oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszyst-
kie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zapro-
jektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych
osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 
sztywnych (np. o większych przekrojach Żył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypo-
dłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary 
kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przewalają płaskie a ich
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody we-
wnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach rów-
noległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wyko-
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rzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 
pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższo-
nych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można 
podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie 
użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, trans-
misji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elek-
trycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 
przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłą-
czenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wcią-
ganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 
gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 
63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach Żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typo-
wych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla 
estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony ka-
blowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z 
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych 
stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne 
(wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtyn-
kowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może
odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 
115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub
podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyj-
ne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączni-
ków instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane 
są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X.
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – wystę-
pują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznacze-
nia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufi-
towa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- 
trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju Żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do mon-
tażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektrycz-
ny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastoso-
wanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji 
bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
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Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup ma-
teriałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych:

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków”.

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na pod -
łożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2.

Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących pło -
mienia.

Podstawowe dane techniczne:
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: do 10 A,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynko-
wych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do in -
stalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio Żyłowych przewodów, w tym do podłą-
czenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowa-
dzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
– strugoodporna IP X5
– wodoodporna IP X7
– wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza się , Oże dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące 
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest opra-
wą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w czę-
ści, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogo-
wych)

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalo-
gowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

68



07.2020

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodze-
nia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do we-
wnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpie-
czone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wy-
noszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad-
zoru.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian 
i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwo-
rów w sufitach, ścianach lub podłożach,
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wie-
szaków wraz z zabetonowaniem,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.),
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trak-
cie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż  15% wewnętrznej
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniż ej.
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– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),
– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowa-
niu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla uła-
twienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóło-
wej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką po-
daną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest ko-
nieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-
żenia,
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu czło-
wieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, napra-
wa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabru-
dzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycz-
nej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbio-
rów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzy-
małość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszcze-
nia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem prze-
strzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jedna-
kowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 
u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący Żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i Żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i sche-
matami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wy-
konać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głów-
nego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocze-
śnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.
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Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., spro-
wadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetlenio-
we należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
pkt 6

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końco-
wych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, – zgodności połączeń z 
podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, 
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu,
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż  50 M. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż  20 M. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami za-
wartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniż oną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające za-
wartym w dokumentacji i tak:
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
– dla kabli i przewodów: m,
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
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7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opraco-
wanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmia-
ru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczo-
we dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrot-
nie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wyko-
nania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz 
zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cią-
głości Żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko 
jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu od-
biorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nastę-
puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty in-
stalacyjne uwzględniają również:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu nie posiadają-
cego etatowej obsługi,
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– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosz-
tów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4
m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamó-
wienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraże-
niem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postano-
wienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewo-
dowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążal-
ność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemie-
nia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wy-
posażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen
natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-
nych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfika-
cja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Żył przewodów oraz ogólne zasady sys-
temu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfika-
cja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania
i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wyma-
gania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-
nych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-
nych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-
nych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądo-
wego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądo-
wym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomon-
tażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomon-
tażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewo-
dów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewo-
dów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposo-
bu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SST9
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i 
badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, wykonywanymi w technologii ciśnieniowego beto-
nowania ciągłego, zwanych
dalej palami CFA ( nazwa polska: pale „FSC” tj. „Formowane Świdrem Ciągłym”).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji Tech-
nicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., związanych z wyko-
nywaniem pali CFA.
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Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej równej 
długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, tłoczy się 
mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod 
świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest 
uzbrojenie w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany.
Pale stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych 
obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają posadowienie bezpośrednie.
Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej średnicy pala.
ST dotyczą:
- wykonania pali do próbnych obciążeń,
- wykonania zaprojektowanej liczby pali,
- kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową,
S.T. i poleceniami Inżyniera.
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt 
techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych (w do-
kumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną nośność pali.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
(dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w uzgodnieniu z 
Inżynierem i nadzorem autorskim.
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na 
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.).

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być zgodne z odpowiednimi 
normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne 
atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być dokumentowane.

2.2. BETON
Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, zaakceptowana przez In-
żyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące wymagania:
- być odporna na segregację,
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samozagęszczania,
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia.
Beton powinien spełniać wymagania B-25W-8
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do od-
dzielania składników.
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane 
w stosownych normach.

2.3. ZBROJENIE
Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. Zbrojenie powinno 
być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.
Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w prowadnice zapewniające 
osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala.
Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. Nie należy bez 
uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia.

3. SPRZĘT
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Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera.
Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, powinna być wyposażo-
ne w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji parametrów wiercenia (opory wkręca-
nia świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i formowania pala (wydatek betonu, prędkość podciąga-
nia świdra).
Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej w Doku-
mentacji Projektowej.
Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość betonowania pala bez
potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT
Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi przewóz ładunków po-
nadnormatywnych.
Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem samochodowym. Załadunek, przewóz, 
wyładunek i składowanie materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich parametry 
techniczne.
Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu umożliwiającym bezpieczne 
wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie zanie-
czyszczały one dróg publicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego
odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
robót. Wykonawca na życzenie Zlecającego opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inżyniera pro-
jekt technologii i organizacji oraz PZJ dla robót palowych.
Wykonanie pali składa się z następujących czynności:
- wytyczenie geodezyjne osi pala,
- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala,
- wiercenia otworu na głębokość projektową,
- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra,
- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową,
- skucie głowic do rządnej projektowej.
Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej nominalnej śred-
nicy pala.
Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i nie-
jednorodności.

5.2. WYZNACZANIE OSI PALI.
Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali fundamentowych. 
Osie pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w spo-
sób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budo-
wy.

5.3. WYKONYWANIE OTWORU.
Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód 
umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed rozpoczęciem wkręcania świdra należy 
sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez 
wyciągania świdra.
Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne jego wkręcenie, to 
wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 m, a fakt ten należy zarejestrować
w dokumentacji pala.
Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio dostosować do warunków 
gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na powierzchnię terenu.
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Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować uszkodzenia wcześniej 
wykonanych pali.

5.3. BETONOWANIE PALA.
Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra śli-
makowego.
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do podawania betonu na wy-
sokość odpowiadającą poziomowi przewodu na górze świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. Pompowa-
nie masy betonowej powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. Mieszanka 
musi być podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość podciąga-
nia świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. Formowanie trzonu należy
wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z przykrywającym
go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zbieg służy przygotowaniu trzonu do wciśnięcia zbrojenia.
Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra.
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do pompy. Pobiera się 
co najmniej 6 szt. próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej niż liczba pali wykonanych w 
tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z wytwórni o jakości kontrolowanej przez produ-
centa, dopuszcza się zmniejszenie liczby próbek o połowę. Próbki należy przygotowywać, przechowywać
i badać zgodnie z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003.
W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, należy wykonywać 
makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu i porównywać je z warunkami gruntowy-
mi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych niezgodności należy powiadomić o 
tym Inżyniera i Projektanta.

5.4. WYKONANIE I MONTAŻ ZBROJENIA.
Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą mieszankę betonową 
przy użyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego urządzenia dźwigowego. W przy-
padku długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się wspomaganie pogrążania zbrojenia wibrato-
rem. Zbrojenie należy wkładać centrycznie i pionowo.
Pogrążanie należy zakończyć na poziomie zgodnym projektem technicznym.

5.5. TOLERANCJE WYKONAWCZE GEOMETRII PALA.
Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące:
e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu
e ≤ 4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali,
e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali,
e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali,
Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZAKRES KONTROLI
Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniej-
szej Specyfikacji.
W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, 
otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie.
Kontroli podlegają:
- warunki gruntowe,
- materiały użyte do pali CFA,
- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
- zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie Technologicz-
nym,
- tolerancje wymiarów pali,
- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali.
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące wykonania pali i umieszcza je
w metrykach wykonania pali.
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6.2. SPRAWDZENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych 
w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez 
obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności rodzaju i miąższości warstw gruntu wyciągane-
go na świdrze.
Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu gruntowym. Wyko-
nuje się ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra

6.3. KONTROLA MATERIAŁÓW
Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych w pkt.2 niniejszej ST.

6.4. MONITOROWANIE WYKONANIA PALI
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a Inżynier Budowy zatwierdza
„Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg opracowanej przez Wykonawcę instrukcji 
technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem.
Badania, w trakcie formowania pala, polegają na sprawdzaniu zagłębienia świdra w grunt, ilości i ciśnie-
nia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu oraz prędkości podciągania świdra. W czasie wbudowy-
wania zbrojenia sprawdza się głębokość opuszczenia i współosiowość usytuowania w trzonie pala.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z Doku-
mentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Położenie głowicy pala i osi zbrojenia pali na-
leży sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i niwelatorem.

6.5. METRYKA PALI
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować:
- datę i czas wykonania pala,
- lokalizację pala, długość pala,
- klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

6.6. BADANIA CIĄGŁOŚCI TRZONU PALA
W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala należy wykonać specjalistyczne badania polegające na 
rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej uderzeniem specjalnego młotka w głowi-
cę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań wyznacza Inżynier w ilości 20% łącznej liczby pali. Przy
palach przeznaczonych do badań nie wolno wykonywać żadnych prac do czasu otrzymania rezultatów ba-
dań.

6.7. BADANIA NOŚNOŚCI PALI
Liczba próbnych obciążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane są zgodnie z PN-83/B-02482.
Badania nośności pali powinny być wykonane na podstawie Projektu próbnych obciążeń, który sta-
nowi integralną część projektu palowania. W projekcie określa się pale wybrane do badania nośno-
ści. Projekt i badania powinno być realizowane przez uprawnioną jednostkę badawczą działającą 
na zlecenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie wlicza się wystają-
cego zbrojenia,
ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ZASADY OGÓLNE
Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom.
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania opisane powyżej dały 
wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia uste-
rek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej 
przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć pal.
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W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inżynier w porozumieniu z Projektantem wi-
nien stwierdzić:
- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek nie spełnienia 
wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też wynika z innych 
powodów np. z innych niż w dokumentacji warunków gruntowych.
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.
W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień Wykonawcy, roboty te 
będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

8.2. ODBIORY CZĘŚCIOWE
Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości wykonywanych metrów 
bieżących pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywać atesty na zastoso-
wane materiały.

8.3. ODBIORY KOŃCOWE
Dla odbioru końcowego wymagane są:
- dokumentacja powykonawcza,
- atesty na zastosowane materiały,
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482,
- wyniki innych badań zarządzonych przez Inżyniera.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół wykonanych i odebranych 
robót.
Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obej-
muje zapewnienie
wszystkich czynników produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowiązków Stron.
Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:
- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;
- opracowanie projektu wykonawczego palowania;
- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie);
- wykonanie pali wg projektu;
- sporządzanie metryk pali;
- rozkucie głowic pali;
- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku;
- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych.
Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie tyl-
ko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami projektu i Specyfika-
cji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki techniczne dosta-
wy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
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PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku.
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydat-
ności wody zarobowej
do betonu
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; poprawki PN-EN 
206-1:2003/Ap1:2003
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone

SST10
SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH
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1.2. Zakres stosowania 
ST Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. Ustalenia
zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych ujętych w pkt 
1.3. 1.3. Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w 
zakresie robót ziemnych i obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej której zestawienie 
zamieszczono w ST. 00.01.00 „Wymagania Ogólne". Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
zdjęcie warstwy humusu, wykopy pod fundamenty budynku zasypki, zasypywanie wykopów, transport 
gruntu wykonywanie nasypów 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST. 00.01.00"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 
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2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej Do wykonania podkładu należy stosować pospółki 
żwirowo - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: uziarnienie do 50mm, łączna zawartość frakcji 
kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.2. Grunty do zasypania wykopów Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy 
użyć gruntu przepuszczalnego o parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym
jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Dopuszcza się zasypywanie gruntem 
rodzimym tylko pod warunkiem, że będzie to grunt niespoisty o właściwościach podanych w punkcie 2.3.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można stosować tylko grunty 
niespoiste określone w projekcie lub o następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o 
wskaźniku różnoziarnistości „U" nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), dobrej 
wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszej niż 8 (m/dobę). 
2.3. Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych Wymagania: max. średnica ziaren < 120mm, wskaźnik 
różnoziarnistości > 3, granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%, 
zawartość części organicznych < 2%, pęcznienie pod wpływem wody < 5%, możliwe jest uzyskanie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, odporność na rozpad < 10%. Przydatność gruntów do 
wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki. Żwiry i pospółki, również gliniaste. Piaski grubo, średnio
i drobnoziarniste, naturalne i łamane. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku różnoziarnistości U>15. Nasypy pod tereny zielone wykonać z gleby 
zgromadzonej w hałdach. Ziemia żyzna, torf Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna 
spełnić następujące charakterystyki: ziemia naturalna - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i 
składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m, ziemia pozyskana z dokopów - nie powinna być zmieszana 
z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 22 zakupiony humus 
(ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod nasady drzewne 
lub krzewy lub pod wykonanie trawników przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w granicach pH 5,5-6,5. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny 
być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wybór środków transportu oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Użyte 
przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być 
zatwierdzony przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące środków transportu podano w ST 00.01.00 .00Wymagania ogólne. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 
00.01.00 .00Wymagania ogólne. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do 
postanowień norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-10735. W warunkach ruchu pieszego należy 
przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia. Wykop powinien być zabezpieczony 
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barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Wykopy należy wykonywać 
zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i przedłożonym
do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Programam Robót. Dokumenty te będą uwzględniały wszystkie 
warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów - 
wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 
m w rozstawie max. 20,0m. 
5.2. Zakres wykonywania robót Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną". 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność (w
przypadkach regulowanych przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych 
Urzędów) i górną warstwę gruntu (humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu 
wyznaczonym przez Inżyniera Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a 
następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Składowanie powinno następować 
w hałdach nie wyższych niż 2 m. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy zdejmować w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
5.4. Wykopy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy 
wykonywać pomiary geodezyjne związane z: wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, wyznaczeniem krawędzi i załamań 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, pomiarem nachylenia skarp wykopu. Nie 
wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych. 
Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach 
atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do 
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem. W rejonie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych oraz ciśnieniowych przewodów 
kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Wszystkie 23 istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i wysokiego napięcia należy odkopać
przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur ochronnych z tworzyw 
sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi prowadzonej instalacji 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
od krawędzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez 
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 
stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne 
opady deszczu). Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu 
ręcznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy 
zastosować gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca 
wykona wykopy głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze 
wysokości posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie 
pierwotnego zagęszczenia . W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zagęszczona
później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi 
materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi 
Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Pionowe ściany wykopów od strony
obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi kształtownikami szalunkowymi przed osuwaniem 
się gruntu. W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby 
umożliwić stały odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe 
rowy odwadniające w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: + 15 cm - dla wymiarów wykopów w 
planie, + 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, + 10% - dla nachylenia skarp wykopów. W 
przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia 
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odpowiednich decyzji. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed 
przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić 
Inżyniera w celu podjęcia odpowiednich działań. W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Sprawdzenie zgodności istniejących 
warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego 
odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w 
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
być wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, 
mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o 
tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia odpowiednich działań. Zabezpieczenie skarp wykopów 
szerokoprzestrzennych Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: zastosowanie 
odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; utrzymanie odpowiedniego kąta 
nachylenia ścian wykopów ze skarpami. Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być 
zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina 
odłamu ścian wykopu określonego wg PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej 
powyżej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na wyznaczone miejsce. Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w 
wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza
się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: w gruntach spoistych (gliny, iły) o 
nachyleniu 2:1, w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, w gruntach 
sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na 
szerokości równej 3- krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wód od krawędzi wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu na 
powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności 
od występowania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). Postępowanie w wypadku 
przegłębienia wykopów Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie. W przypadku 
przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 24 Warstwy 
filtracyjne, podsypki, nasypy Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych 
po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania 
podkładu pod fundamenty: Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25cm. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być 
warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji 
technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed 
wykonywaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 
jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 wg 
próby normalnej Proctora. Zasypki Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki: 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. Górną 
warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 
grubości 0,15 m stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w 
granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
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mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż określony w projekcie 
danego obiektu. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
wykonać zagęszczenie. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości: 
• 0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
• 0,50+1,00m - ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub ciężkimi tarczami, 
• 0,4m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby 
normalnej Proctora. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Nasypy Przygotowanie podłoża pod 
nasyp obejmuje: a)usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. 
torfy, namuły organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania 
geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić 
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp., 
b)zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie 
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem, 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni 
terenu JS = 0,97. c) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania, Ogólne 
zasady wykonywania nasypów 
• Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do ok. 5% w 
kierunku poprzecznym. 
• Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 
• Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia.
• Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
• Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. Grunty w nasypie 
powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów. gdy projekt nie 
określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii III i IV, przy czym 
należy przestrzegać następujących warunków: a) grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w 
środkowej części nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne bliżej 25 skarp, b) grunty w nasypie nie 
powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg. c) w sąsiadujących ze sobą 
częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek działania filtracji nie powstały 
odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. Grunt wbudowany i 
rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność 
naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora. Zaleca się 
aby: a) dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2% b) dla pospółek, żwirów i 
rumoszy gliniastych wilgotność Wn > 0,7 Wop^ przy czym górna granica wilgotności zależy od rodzaju 
maszyn zagęszczających W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od 
dopuszczalnej przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele 
przekraczających dopuszczalne (do2% ), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od 
dopuszczalnej należy go nawilżyć. Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających 
poza podane wyżej granice możliwe jest w następujących przypadkach: a) zastosowania odpowiedniego 
sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z wymaganiami b) gdy objętość nie 
odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości warstwy, a wyniki 
zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty 
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp), grunty których jakości nie można 
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skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów 
grunty: • zawartości części organicznych większej niż 3% 
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30% 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
• skażone chemicznie. Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości 
uzyskania wymaganego zagęszczenia. W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym 
uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas 
wyładowywania ze środków transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w 
strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz budowlami betonowymi. Wymagana dokładność 
wykonania nasypów. Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 
10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp i nasypów nie może 
różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż 10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami państwowymi. 
6.1. Zdjęcie warstwy humusu Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami, 
w zakresie: powierzchni zdjęcia humusu, grubości zdjętej warstwy humusu, prawidłowości 
spryzmowania humusu. Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować: zgodność wykonania robót z dokumentacją, sprawdzenie rzędnych 
dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów ±2 cm), prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podłożu, wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach 
wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, ±5 cm dla wykopów o szerokości 
dna mniejszej niż 1,5 m), czy została zapewniona stateczność skarp, zabezpieczenie i odwodnienie 
wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoża, materiał 
użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, sposób i jakość zagęszczenia. Przy 
sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić 
na: badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy badania zagęszczenia 
wykonywanej zasypki i nasypów 
6.3. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy Badanie przydatności gruntu do 
zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3 . Badanie 
wykonać wg PN-88/B-04481. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: skład 
granulometryczny wg PN-B-04481, zawartość części organicznych wg PN-B-04481, wilgotność 
naturalną wg PN-B-04481, 26 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 
gruntowego wg PN-B-04481, granicę płynności wg PN-B-04481, kapilarność bierną wg PN-B-04493, 
wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01. 
6.4. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów Badania kontrolne prawidłowości 
wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: grubości każdej warstwy i jej 
wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 
warstwy , prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, odwodnienie 
każdej warstwy, grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy, nadania spadków warstwom gruntów 
spoistych, przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w
szczególności: 
• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, 
• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym lub hydratyzowanym, niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w 
temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki i nasypów Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartością podaną w projekcie danego obiektu lub 
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stosunku modułów odkształcenia. Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-
77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. Zagęszczenie należy skontrolować nie 
rzadziej niż: 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id, 1 raz w trzech 
punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Wyniki 
kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 
OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST01 Wymagania ogólne. Dla
zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest - m2 Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową 
jest - m3 Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest - m3 Dla wykonania zasypek 
jednostką obmiarową jest - m3 Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest - m3 Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01.00 .00Wymagania ogólne. Wszystkie 
roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne. 
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża obciążenia płytą. 
17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy Inne dokumenty Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie 
bezpieczeństwa 27 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. „Roboty ziemne. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru" 
- Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1994r. „Wykonanie i 
odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu" 
- IBDiM, Warszawa 1978r. "Katalog Nakładów Rzeczowych" 
- Tereny zieleni Nr 2 - 21.
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