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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dokumentacją „Instalacja automatycznego systemu nawadniania”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji Technicznej 
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej zawarto zasady prowadzenia robót  związanych  
z wykonaniem systemu nawadniania i dotyczących: 

• wytyczenia w terenie rurociągów, zraszaczy wynurzalnych oraz linii kroplującej, 
• wykonania wykopów pod rurociągi, 
• wykonania sieci głównych rurociągów rozprowadzających, 
• wykonania sieci rurociągów zasilających zraszacze, 
• wykonania zasilania linii kroplującej, 
• zainstalowania studzienek elektrozaworowych i odwadniających, 
• podłączenia i wyregulowania zraszaczy, 
• podłączenia i ułożenia linii kroplującej, 
• zainstalowania urządzeń do automatycznego sterowania wraz  z okablowaniem 

sterowniczym. 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

• Roboty nawadniające 45232120-9 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć 
następująco: 

• System nawadniania – system instalacyjny dostarczający wodę zimną  
do podlewania roślin na wybranym terenie, 

• Studzienka elektrozaworowa – plastikowa studzienka wyposażona  
w elektrozawory, otwierające i zamykające przepływ wody w rurociągach zasilających 
zraszacze i linie kroplujące 

• Studzienka odwadniająca – studzienka umożliwiające odwodnienie głównych rurociągów 
rozprowadzających na okres zimowy, 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podstawowymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem systemu nawadniania: 
tyczenie tras rurociągów, wykopy, montaż rurociągów, montaż urządzeń nawadniających oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca odpowiada za jakość wykonania tychże robót oraz 
ich zgodność z umową, projektem wykonawczym i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
 do  przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
 budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
 społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych  
 w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



  
 
 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.8. Ochrona przeciwpo żarowa w czasie trwania budowy 
a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
 odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, 
 mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  
 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
 wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie jak również powinny posiadać co najmniej jeden  
z niżej wymienionych dokumentów: 

• Aprobata techniczna, 
• Deklaracja zgodności, 
• Atest higieniczny, 
• Certyfikat. 

2.2. Zaopatrzenie instalacji w wod ę 
Ruroci ągi rozprowadzaj ące 
Przewidziany układ rurociągów zasilających system nawadniania dostosowano 
do projektowanego zagospodarowania terenów zieleni. Rozprowadzanie wody zapewni sieć 
rurociągów ø75 PE100 PN10. 
Studzienki zaworowe 
Elektrozawory należy umieścić w prostokątnych, osłonowych skrzynkach wykonanych 
z tworzywa sztucznego. Studzienki należy zamontować na warstwie podsypki żwirowej 
o grubości 0,10 m. Aby zabezpieczyć zawartość skrzynki, pokrywy zamykane są na śruby. 
W pojedynczej studzience znajduje się 1 elektrozawór, a w przypadku zasilania linii 
kroplujących również regulatory ciśnienia i filtry dyskowe . 
Studzienki spustowe 
Zaprojektowano 10 studzienek odwadniających zlokalizowanych na rurociągach 
rozprowadzających. Należy je lokalizować w najniższych punktach rurociągów, a rurociągi 
rozprowadzające układać ze spadkiem w kierunku studzienek odwadniających. Studzienki służą 
do przygotowania systemu nawadniania do okresu zimowego przy zastosowaniu zaworów 
spustowych zlokalizowanych w poszczególnych studzienkach. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały małogabarytowe takie jak: zawory kulowe, złączki itp. należy składować  
w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do wbudowania. 



  
 
 
 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak  
to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Zwoje te należy składować  
w pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna  
od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać  
na drewnianych łatach szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy  
niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to możliwe, najsztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno 
znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1 m. Gdy wiadomo,  
że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.  
Rur PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzenie. Podczas 
ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Dobrany sprzęt musi gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej oraz spełniać 
wszystkie warunki bezpieczeństwa BHP. 

3.2. Sprzęt używany do wykonywania instalacji nawadniaj ącej 
Wykonawca przystępujący do wykonania systemu nawadniania powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót: 

• sprzęt do obcinania i oprawiania rur PE, 
• narzędzia do łączenia rur za pomocą przewidzianych złączek, 
• sprzęt niezbędny do wykonania i zasypania wykopów, 
• pompkę ręczną lub agregat pompowy przystosowany do wykonywania prób 
 ciśnieniowych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania systemu nawadniania można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.  

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi 
zapewnić prowadzenie  robót zgodnie z harmonogramem prac na budowie.  
Transport poszczególnych materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami ich 
producentów. Ze względu na właściwości  fizyczne i mechaniczne rur PE należy przy ich 
transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: 

o przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego  
 -5°C÷30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność  
 przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze względu na podwyższoną  kruchość 
 tworzywa, 
o rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu  zarysowaniami. 

4.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą, Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
celem podjęcia decyzji o możliwości ich wykorzystania. 



  
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Polecenia Inspektora nadzoru wykonywane będą  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.2. Wykonanie poszczególnych elementów systemu 
Przewidziany układ sieci rurociągów zasilających system nawadniania dostosowano  
do istniejącego zagospodarowania terenów zielonych. 

o główne ruroci ągi rozprowadzaj ące – Do wykonania połączeń rur w projektowanej 
instalacji przyjęto złączki i kształtki ciśnieniowe skręcane. Elastyczność rur pozwoli  
na wyminięcie lokalnych przeszkód. Rurociągi zaprojektowano na głębokości ± 0,50 m. 
Zasypując wykop, konieczne jest ułożenie niebieskiej folii ostrzegawczej około 0,10 m  
nad rurociągami. Prowadzone prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem 
szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzeń istniejącej infrastruktury podziemnej. 
Na okres zimowy, zachodzi konieczność odwadniania rurociągów rozprowadzających przy 
zastosowaniu zaworów spustowych zlokalizowanych w poszczególnych studzienkach 
odwadniających oraz nakrętek PVC w studzienkach elektrozaworowych. Usytuowanie 
studzienek odwadniających powinno odpowiadać najniższym punktom rurociągów. 
Rurociągi główne należy ułożyć ze spadkiem w kierunku studzienek odwadniających. 

o studzienki odwadniaj ące – zaprojektowano 10 studzienek odwadniających 
  zlokalizowanych na rurociągach rozprowadzających. Należy je lokalizować  w najniższych 

punktach rurociągów, a rurociągi rozprowadzające układać ze spadkiem w kierunku 
studzienek odwadniających. Studzienki służą do przygotowania systemu nawadniania  

 do okresu zimowego przy zastosowaniu  zaworów spustowych zlokalizowanych  
 w poszczególnych studzienkach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontrolując jakości robót należy zwrócić uwagę na: 
o użycie właściwych materiałów i urządzeń, 
o prawidłowość wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, prowadzenia instalacji,  jakości 
 zastosowanych materiałów uszczelniających, 
o wielkość spadków przewodów, 
o zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
o badania szczelności przewodów. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów 
nie mogą być wbudowane. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych wykopu 
 

Tab. 3 

Lp. Wyszczególnienie bada ń  
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 

1 Szerokość wykopu 1 raz na 100 m 
2 Głębokość wykopu Co 20 m 
3 Wyrównanie dna wykopu 1 raz na 100 m 
4 Ukształtowanie osi w planie Co 50 m 

 
6.3.2. Szerokość wykopu 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż +10 cm i -5 cm. 



  
 
 
 

6.3.3. Głębokość wykopu 
Głębokość wykopu nie powinna różnić się od zaprojektowanej i przedstawionej   
w projekcie wykonawczym o +10 cm i -10 cm. 

6.3.4. Wyrównanie dna wykopu 
Dopuszcza się nierówności dochodzące do 10% głębokości wykopu. 

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej  
niż ± 20 cm. 

 
6.3.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów prac montażowych 
 

Tab. 4 

Lp. Wyszczególnienie bada ń  
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść badań i 
pomiarów 

1 Poprawność rozłożenia rur 1 raz na poszczególnych rurociągach 
2 Montaż opasek i przelotów Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 

3 Montaż studni odwadniających 
Należy sprawdzić  poprawność wykonania 

każdej studni odwadniającej 
4 Montaż trójników Należy sprawdzić każdy pojedynczy element 

 
6.4. Badania po wykonaniu robót instalacyjnych 

Przed całkowitym zakryciem instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji  
wg. PN-EN 805:2002. Przed próbą instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć.  
W przypadku wystąpienia przecieków podczas próby szczelności, nieszczelności należy usunąć 
i ponownie przeprowadzić próbę szczelności. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 

PN-EN 805:202 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 
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1.Wstęp.  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane podczas budowy. 
„ Wykonanie dokumentacji projektowej systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, Plac 
Przemysława 9” -  Filtrownia dla instalacji automatycznego systemu nawadniania.  

 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia 
metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi  

 
 ST – 01.02.00 Roboty ziemne 
 ST – 01.03.00 Roboty betonowe 
 ST – 01.04.00 Roboty zbrojarskie 
 ST – 01.08.00 Izolacje 

         ST – 01.10.00 Posadzki 
         ST – 01.12.00 Konstrukcje drewniane(rob.ciesielskie)  
         ST – 01.15.00 Stolarka 
 

1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, 
poz.953). 
 
Inżynier – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  ( 
wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 
Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy.  

 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant  – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości. 

 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych. 

 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
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Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

 
1.6.Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
1.7.Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji na Roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
 
1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania  budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 
kontraktową.  
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

                 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca. 

  
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  
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obowiązany  opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu  
nie postanowiono inaczej. 
 
  1.19. Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,  

 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 
materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE 
albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 
budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu 
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
czyszczenia jezdni. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

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

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  
 
7. Obmiar robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. 
 
8. Przepisy związane. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (t. j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), 
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- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz przepisy 
wykonawcze do Ustawy, 
- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
- ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. 
z o.o., Warszawa 2003 r., 
- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych w okresie 
obniżonych temperatur, ITB 1988, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989. 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowi ązującego dla ww. robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.02.00 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE  
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji(ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

  
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- tyczenie obiektów, tras instalacji i przewodów, roboty pomiarowe przy  wykopach, 
- wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki transportu, 
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania, 
- dowóz kruszywa na plac budowy, 
- zasypane fundamentów, 
- zagęszczenie mechaniczne gruntu, 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Wymagania ogólne. 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
Przy wykonywaniu robót ziemnych  materiałami, które należy dostarczyć są: 

 -do wykonywania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowej 
 -do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego wykopu,  nie  zamarznięty i bez 
 zanieczyszczeń organicznych i budowlanych.. 
              

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek   podsiębiernych. Przy 
zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest użycie   ładowarki. Do wywozu urobku stosować 
samochody samowyładowcze.Do zagęszczania należy użyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry 
muszą być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy  zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie 
więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są 
zagęszczarki  kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka ma być 
prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu  mechanicznym i 0,15 m przy 
zagęszczaniu ręcznym. 
 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu podano w ST Wymagania ogólne. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu  należy prowadzić zgodnie z 
przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji 
dotyczącymi sprzętu. Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych 
o  ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki  
kilkunastotonowe).Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów 
należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora  nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu 
należy prowadzić analogiczny sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego 
mieszania się z innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią  roślinną oraz wydobytym 
gruntem nasypowym. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót 
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Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać niezbędne  drogi dojazdowe do terenu i 
na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie wykopów należy oznakować jako miejsca niebezpieczne. 
Wykonanie wykopów  należy prowadzić   zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystąpienia zalewania 
wykopu wodami  gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie  wód wykopu lub  
wykluczenie ich napływu. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości   
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z  wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robót 
musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej niż o +1cm 
i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma. 
 
7. Odbiór robót  
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
7.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
 8.Przepisy związane.     PN-B-06050     Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowi ązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.03.00. 
 
 

ROBOTY BETONOWE  
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem STsą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu .  
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwo ść betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5.Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym 
– nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2.Materiały. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „35” – do betonu klasy B10, B15 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
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2.1.2.Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 
2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
2.1.3.Woda zarobowa. 

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

2.2.Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez 
laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić 

dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
 
3.Sprzęt. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
4.Transport. 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
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• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5.Wykonywanie robót. 

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

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
 
5.3.Betonowanie 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
wg rzędnych określonych na rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 

 
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 

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

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

- Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie klasy betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.5.Pielęgnacja betonu 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

 
6.Kontrola jakości robót 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
 
6.1.Kontroli podlega: 

- przygotowanie podłoża 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
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6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej. 
 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę       - 10 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
• w dowolnym kierunku       - 5 mm 

 
7.Odbiór robót 

7.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
7.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora  o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
 
7.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8. Przepisy związane 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 

 
 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowi ązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, 
ścian,stropów i innych elementów konstrukcji dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, ścian, stropów, dachu i innych 
elementów konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu 
stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
 
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek St0S: 
• wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa    190 MPa 

 
Gatunek 18G2: 

• wytrzymałość charakterystyczna    355 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa    310 MPa 

Gatunek 34GS: 
• wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
• wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 

 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• nr wytopu lub nr partii, 
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• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3.Sprzęt 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym.W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien 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. 
 
4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
5. Wykonanie robót 

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

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

•••• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. 

•••• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

•••• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
•••• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów. 
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•••• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
•••• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
•••• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 

 
5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
 
5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
• połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt 

teowy, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 

stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 

bocznymi. 
 
 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
 
6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, 
gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
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Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
 
w położeniu odgięć prętów: 
 
w grubości warstwy otulającej: 
 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 
 

 
 
 
 

±5 mm 
±10 mm 

 
 
 

±10 mm 
±0,5 d 

 
±2 d 

 
+10 mm, - 0 mm 

 
±25 mm 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali użytej na zakłady 

przy łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się też zwiększonej ilości wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacją Techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

 
8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora  zakończenia robót zbrojarskich i 
pisemnego zezwolenia  na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
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• prawidłowości osadzenia kotew, 
• zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 
 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 
10. Przepisy związane 

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowi ązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.08.00 
 

ROBOTY IZOLACYJNE 
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IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMETOWYCH  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych ścian fundamentowych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych ścian fundamentowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja ścian fundamentowych została zrealizowana przy zastosowaniu płynnych systemowych materiałów 
powłokowych. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport 

Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny 

1.Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian fundamentowych przed zawilgoceniem 
przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg zaleceń technologicznych 
producenta. 
2.Ściany fundamentowe, po odkopaniu i oczyszczeniu należy wyrównać tynkiem z zaprawy  
3.Na tak przygotowane podłoże w stanie matowo-wilgotnym nałożyć jedną warstwę izolacji powłokowej masą 
mocno wcierając szczotką dekarską 
4.Następnie nałożyć w ten sam sposób dwie warstwy masy do izolacji powłokowej  
5.Nanoszenie następnej warstwy można rozpocząć, kiedy poprzednia będzie wystarczająco mocna. 
6.Do zaizolowanego podłoża przykleić warstwę izolacji termicznej, mocując styropian klejem mineralnym . 
7.Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową wzmocnioną włóknami  
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6. Kontrola jakości 
Warstwy izolacji powłokowej 
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 
Właściwości: 

• Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
• dla wszystkich zwykle spotykanych podłoży w budownictwie. 
• Natychmiast odporne na deszcz.  
• Szybkowiążące. 
• Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza.  
• Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C możliwe już po 24 godzinach.  
• Łatwe mieszanie obu płynnych składników.  
• Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.  
• Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach.  

Zastosowanie: 
Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych przeciw: 

• wilgoci gruntowej, 
• wodzie bezciśnieniowej, 
• wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).  

 
Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu ekstrudowanego grubości  8cm. styropian ekstradowany  powinien 
odpowiadać normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, 

– krawędzie płyt styropianowych powinny być gładkie i proste, 
– powierzchnia płyt powinna być porowata. 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu 

– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
 
 
IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
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Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji z papy 
termozgrzewalnej dla obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji z papy termozgrzewalnej.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z izolacją z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach izolacji z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach izolacyjnych 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. 

 
2.Materiały  
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 

- gramatura osnowy:  do 250 g/m2 
- grubość: 4,0 – 4,5 mm 
- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego 
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- gramatura osnowy:  250 g/m2 
- grubość: 5,0 – 5,5 mm 
- osnowa poliestrowa  
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

 
 

3.Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4.Transport 
4.1.Transport 
- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 

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

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem lub uszkodzeniem. 

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

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

 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wykonywanie robót 
1. Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 
2. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
3. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 
(bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

4. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości 
równej szerokości pasma papy. 

5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić 
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 

 
6.Kontrola jakości robót 
6.1.Kontrola jakości materiałów 

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
6.2.Kontrola wykonania robót 

W zakresie robót izolacji papą termozgrzewalną: 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
2. W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli 

ich gęstość jest nie niższa  styropianu PE 20. 
3. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami 
podłoża. 

4. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
5. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 

przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu.   

6. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to 
należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

7. Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy. 

8. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem.  
9. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 

chwili ułożenia papy.  
 

8.Odbiór robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
8.1.Odbiór częściowy 
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1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót 
pokrywczych. 

2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

8.2.Odbiór ostateczny 
�� Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 
�� Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony 

komisyjnie. 
�� Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 

dokumentację techniczną .  
 
10.Przepisy związane 

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 
IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralnej dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 

– płyty z wełny mineralnej – do izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją i izolacji dachu, 
zastosowano płyty z wełny mineralnej. 

 
3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport  
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy 
układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub 
zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła 
ognia. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe 
jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 
układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. 
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm 
na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed 
rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. Kontrola jakości 

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3,  
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
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10. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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POSADZKI BETONOWE  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
betonowych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Beton B-15 do posadzki zwykłej 
• Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony 

na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie 
mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub 
świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 

• Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej 
wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3 

• Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji 
Inżyniera. 

• Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 

• Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny. 
 

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4. Transport  
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
5.3. Opis ogólny. 

1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj 
posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów 
podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  

2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż: 
  – 10 MPa. 

3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 

a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba 
liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 

4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.  

5.4.Wykonanie posadzek betonowych. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  
1. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
2. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem 

na szczeliny dylatacyjne. 
3. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
4. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć  

1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 
5. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, 

uzgodnionej z Inspektorem. 
6. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
7. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być 

udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona 
przed mrozem. 

 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 

6.1.Badanie betonu. 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w 
PN-B-06250: 

- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- -wytrzymałość na ściskanie, 
- -nasiąkliwość. 

 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku 
powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
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Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 

7. Odbiór robót 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo 

wg wskazań Inspektora, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na 

próbkach, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin 

szczelinomierzem, 
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów, 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową 
łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub 
spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

 
8. Przepisy związane 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonuna ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
 
 
POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z 
posadzką z płytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych są następujące płytki 
określone w projekcie budowlano-wykonawczym: 
2.1.1 płytki ceramiczne 
2.1.2. płytki gres 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości  
PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), 
antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, 
łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. Sprzęt 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze 
poniżej 5ºC. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
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5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie 
poniżej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub 
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 

– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości 

podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa 
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w 
stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych 
krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości 
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości 
podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z 
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez 
grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz 
budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia 
pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy 
klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć 
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
 
6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gz kamieni sztucznych polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy i Inspektora. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 
– nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
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– wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
– twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
– odpornością termiczną, 
– mrozoodpornością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania 
po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 

7. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 
zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 

podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, 

gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 

mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 

mm na całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac. 
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8. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.12.00. 
 
 
 
 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
(ROBOTY CIESIELSKIE) 
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1. Wstep 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót konstrukcji 
drewnianych dachów dla obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynnosci umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji drewnianej dachów. 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST 
i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu własciwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ścisle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także  z pozostałymi odrebnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjasnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
2.Materiały 
2.1.Wymagania dla materiałów 
2.1.1.Drewno konstrukcyjne 
-Drewno konstrukcyjne powinno odpowiadać normie PN-B-03150. 
-Konstrukcje drewniana stanowią elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego kl. C24: 
-Wilgotność drewna stosowanego na konstrukcje chronione przed zawilgoceniem powinna wynosić nie wiecej 
niż 20%. 
2.1.2.Zabezpieczenie elementów drewnianych 
-Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyc do poziomu SRO (słabo rozprzestrzeniające ogien) środkiem 
FOBOS M2F, 
-Tym samym środkiem drewno zabezpiecza się przed grzybami i owadami. 
3.Ssprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.Transport 
1. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmiane własciwości technicznych. 
2. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach i znacznej 
masie. 
Konstrukcje drewniane należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
Drewno należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. 
5 .Wykonywanie robót 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniający 
wszystkie warunki w jakich będa wykonywane. 
5.2.Montaż  konstrukcji drewnianej  
Wszystkie roboty przy montażu konstrukcji drewnianej muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie 
obowiazującymi przepisami BHP dla robót montażowych oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych - Tom I – Roboty budowlane” i rysunkami, pod nadzorem osób 
uprawnionych. 
5.2.1.Montaż konstrukcji drewnianych  
- przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z rysunkami, 
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niż 18%, ze sklejki lub płyt pilsniowych 
twardych; dokładność wzornika powinna wynosić +/- 1mm; dokładność należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a nastepnie sprawdzać okresowo za pomoca tasmy stalowej, 
- elementy więźby dachowej stykajace się z murem lub betonem powinny być w miejscu styku odizolowane 
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co najmniej jedną warstwą papy, 
- połaczenia elementów drewnianych powinny być wykonane zgodnie z rysunkami złączami stalowymi 
ocynkowanymi do drewna BMF, 
- podwaliny drewniane mocowane są do stropu betonowego kotwami stalowymi w rozstawie co 1,5m., 
5.2.2.Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 
- konstrukcje z drewna powinny być chronione przed wilgocią, ogniem, owadami i grzybami za pomoca 
odpowiednich środków chemicznych; 
- zastosowanie środka chemicznego powinno być określone w dokumentacji projektowej, a stosowane środki 
powinny posiadać odpowiednie atesty ITB 
- wg projektu elementy drewna przed ich wbudowaniem należy zabezpieczyć preparatem solnym FOBOS 
M2F 
- zabezpieczenie należy wykonać dwukrotnie poprzez malowanie pędzlem lub natrysk, zgodnie z instrukcją 
producenta, 
- po zakonczeniu montażu konstrukcji należy, w sposób jw. zabezpieczyć elementy odcięte lub uszkodzone, 
- w celu umożliwienia ustalenia ilości wykonanych warstw zabezpieczenia, należy zabarwiać preparat różnymi 
kolorami dla poszczególnych warstw. 
5.2.3.Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianej. 
Konstrukcja drewniana dachu wymaga zabezpieczenia do poziomu SRO (słabo rozprzestrzeniajace ogien). Jest 
ona zapewniona poprzez zabezpieczenie elementów konstrukcji preparatem FOBOS M2F opisane powyżej. 
6.Kontrola jakosci 
6.1.Konstrukcje drewniane 
1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji drewnianej powinny być odebrane komisyjne pod 
wzgledem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia drewna, 
- kompletności dokumentacji, 
- oświadczenie producenta o wilgotności drewna. 
2. Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej i tarcicy ogólnego przeznaczenia na podstawie 
PN-B-03150, PN-D-94021, PN-D-96000 podaja tabele 8-2 i 8-3 Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowalno-monta_owych Tom I Budownictwo ogólne Czesc 2, Arkady – Warszawa 
1990 
3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów konstrukcji drewnianych 
1)Deski i bale 
-szerokość: +3mm w dowolnej liczbie sztuk, -1mm w 20% sztuk 
-grubość: + 1mm w dowolnej liczbie sztuk, - 1mm w 20% sztuk 
2)Łaty 
-grubość do 50mm: + 1mm i – 1mm w 20% sztuk 
-szerokość do 50mm: + 2mm i – 1mm 
-grubość i szerokość ponad 50mm: +2 mm i –1mm w 20% sztuk 
3)Krawedziaki i belki 
-grubość i szerokość: +3mm i –2mm 
4. Do każdej partii dostarczonego drewna powinno byc dołączone przez producenta zaswiadczenie o 
jakosci, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
5. Elementów konstrukcji nie spełniajacych tych wymagan nie nale_y wbudowywac w obiekty. 
7.Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
8.Odbiór robót 
8.1.W zakresie wykonania konstrukcji z drewna 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa, 
- wykonanie pomiarów sprawdzajacych wzorników (szablonów) konstrukcji, 
- sprawdzenie poprawności wykonania połaczeń z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki: 
- długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych o 
wiecej niż 0,5mm, 
- dopuszcza sie nastepujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi: 
+/- 2 cm w osiach rozstawu wiazarów 
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+/- 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
8.2.W zakresie zabezpieczenia drewna: 
- wyglad zewnętrzny powłoki zabezpieczającej, 
- każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna byc zabarwiona na inny kolor, co umożliwi 
sprawdzenie ilosci wykonanych warstw. 
8.3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 
protokołem. 
9.Podstawa płatnosci 
Ogólne wymagania płatnosci podano w ST-00 Wymagania ogólne 
10.Przpisy zwiazane 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - 
wyd. Arkady 1989. 
PN-B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobych. 
PN-D-01001 – Tarcica. Podział, nazwy i okreslenia. 
PN-D-01006 – Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałosciowymi. 
PN-D-96002 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 01.15.00 
 
 

Stolarka otworowa  
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi dla 
obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
okien i drzwi w ścianach. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1.  Wymogi formalne 
Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o drzwi, 
możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2.Materiały 

Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami przy montażu okien są: 
   -  Okna drewniane wzmacniane elementami stalowymi z nowoczesnym systemem okuć zapewniającym  
      max zdolności operacji skrzydła, dodatkowo wyposażone w nawiewniki, o współczynniku przenikalności  
      cieplnej k=1,1W/m2 . 
      Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,  
      atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy. 
      Akcesoria montażowe – Pianka montażowa, kotwy montażowe, wkręty ze stali nierdzewnej, Tuleje  
      rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 

 
 
3.Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 
4.Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona 
była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich 
uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny 
zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi 
(zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
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5.Wykonanie robót 
5.1. Wymagania przy montażu okien. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania; 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.2. Opis ogólny. 
Do mocowania okien  nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe 
jest zamocowanie okien w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie 
sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. 
Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 
50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien  należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z 
obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 
mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty 
mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna 
powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić  elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem 
producenta. 
 
6.Kontrola jakości 

Kontrola jakości okien wykonanych z  drewna, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
- przekrój profilu trzy lub pięcio komorowy; 
- szklenie 

• Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <1,1 W/ m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne; 
- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna i drzwi powinny posiadać ITB i PZH; 

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest szt.lub m2 wbudowanej stolarki. 

 
8.Odbiór robót 

Przy odbiorze osadzenia okien  powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica 

długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
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„ Wykonanie dokumentacji projektowej systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, Plac 
Przemysława 9” -  Filtrownia dla instalacji automatycznego systemu nawadniania. 

 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia 
miejsc zamocowania, 

- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 
pęknięć, odprysków, łuszczenia). 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi  z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9.Podstawa płatmości 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
 
10.Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
PN-91/B-02020  „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403  „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany.” 
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. 
Ogólne wymagania i badania.” 
PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
BN-75/6821-02  „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01  „Szkło budowlane.” 

 
 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowi ązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych projektowanego 
budynku filtrowni dla systemu nawadniania Parku Orientacji Przestrzennej w 
Owińskach. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do opracowania 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ujętych w dokumentacji 
projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z PN oraz definicjami 
podanymi poniżej. 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.2. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.5. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.7. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy na planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego obiektu. 
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1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.9. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.10. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras 
kablowych i reperów oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 
STWIORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB  

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWIORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego normami i przepisami przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2. ZAKRES  
 
Zakres niniejszej STWIORB jest zgodny z dokumentacją techniczną i obejmuje: 
- instalację wewnętrznej linii zasilającej i rozdzielnicy elektrycznej; 
- instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia (oświetleniową i gniazd   
  wtyczkowych); 
- instalację uziomową; 
- instalację połączeń wyrównawczych. 
 
2.1. ZASILANIE W ENERGIĘ I WLZ 
 
WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej SSTWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednio normami i STWIORB. 
 
MATERIAŁY  
Materiały do wykonania linii kablowej (wlz) określa dokumentacja projektowa. 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki 
dokument na życzenie Zamawiającego.  
Do wykonania linii zasilającej należy użyć kabel elektroenergetyczny miedziany 3-
żyłowy typu YKYżo 3x2,3 mm2 względnie przewodów jednożyłowych ułożonych w 
rurach osłonowych z żyłami o przekroju zgodnym z dokumentacją. 
Do łączenia i zakończenia kabla należy stosować osprzęt kablowy spełniający 
wymagania PN i określony w projekcie. 
 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻU 
a) Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych.          
 
b) Trasy kablowe 

- sposób prowadzenia kabli zasilających należy dostosować do systemu 
konstrukcyjno-technologicznego w jakim wykonano budynek; 

- konstrukcje nośne kabli należy połączyć z przewodem ochronnym; 
- kable należy mocować do konstrukcji nośnych za pomocą opasek kablowych 

lub uchwytów; 
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- przy przejściach tras kablowych przez ściany i stropy należy stosować przepusty 
z rur osadzonych w ścianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty 
należy uszczelnić; 

- każdy kabel należy oznaczyć, podając na oznacznikach: numer kabla, typ, 
przekrój i liczbę żył, oznaczniki powinny być umieszczone na obu końcach 
kabla oraz przy przejściu przez ściany po obu stronach. 

 
c) Układanie wlz 

- przewód wprowadzony do wyłącznika głównego (rozłącznika) oraz rozdzielni 
głównej powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie; 
- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur; 
- kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 00 
- dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -100 pod warunkiem 

uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej 
temperatury, tak aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od 
najniższej dopuszczalnej. 

 
d) Próby montażowe 
Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich 
zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 
W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

- sprawdzenie trasy linii kablowej; 
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych; 
- pomiar rezystancji izolacji; 
- próba napięciowa izolacji. 

 
ODBIÓR ROBÓT  
a) Odbiór robót zanikających  
Do odbiorów robót zanikających zalicza się odbiory elementów wykonanych robót 
przewidzianych do zakrycia. 

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlega ułożony 
kabel przed zasypaniem w wykopie. 
 
b) Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii kablowych do 

eksploatacji. 
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2.2. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA  
 
WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem prefabrykowanej rozdzielnicy elektrycznej, zwanej dalej 
urządzeniem dostarczanym w całości. Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z 
instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w 
niniejszym rozdziale. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednio normami i STWIORB. 
 
MATERIAŁY  
Materiały do wykonania rozdzielnicy określa dokumentacja projektowa. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
Zamawiającego.  

Do wykonania rozdzielnicy należy bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i 
zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa „B”. Rozdzielnice elektryczne 
dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. 
 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻU 
a) Wymagania ogólne dotyczące montażu. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 
 
b) Montaż rozdzielnicy 
Urządzenie naścienne należy przykręcić do konstrukcji. 
Po zamocowaniu urządzenia należy: 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznych i mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
 
c) Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub 
protokoły odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy 

- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku instrukcję 
obsługi producenta, schematy i opisy techniczne aparatury. 
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Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 

zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i 
instrukcją producenta, 

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz 
działaniami aparatów i urządzeń, 

- usunięciem zauważonych usterek i braków. 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy 
wykonawcy posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 
Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzeń 
potwierdzonym przez wykonawcę. O prowadzeniu prób montażowych wykonawca 
powinien powiadomić Zamawiającego. Szczegółowe wyniki badań, prób i pomiarów 
należy podać w protokołach. 
 

2.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA  
 
WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia: 
oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230 V. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą wykonania instalacji: 

- oświetleniowej, 
- gniazd wtyczkowych 230V. 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami i STWIORB. 
 
MATERIAŁY  
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 
określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, 
dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie Zamawiającego. 

Oświetlenie pomieszczenia budynku należy wykonać przy wykorzystaniu oprawy  
jarzeniowej z świetlówkami kompaktowymi (lub oprawy z LED). Do zasilania oprawy 
oświetlenia należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. Należy zastosować łącznik pojedynczy 
oświetlenia, natynkowy o IP55. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować  gniazda 
z tworzywa sztucznego, podwójne, natynkowe o IP55, wyposażone w styk ochronny. 
Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji  U = 750 V. 
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TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻU 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWIORB i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego przy przestrzeganiu 
poniższych zasad: 

- mocowanie puszek na ścianach i gniazd wtyczkowych, i łączników w sposób 
nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia, 

- instalowania podwójnych gniazd wtyczkowych n/t ze stykiem ochronnym w 
takim położeniu, aby styk ten występował u góry, 

- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

 
b) Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
c) Układanie przewodów n/t 

- przewody zaleca się układać w rurkach instalacyjnych z materiału izolacyjnego; 
 
d) Osadzenie puszek 
Puszki n/t należy instalować na ścianie w sposób trwały za pomocą wkrętów lub 
klejenia. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
e) Układanie i mocowanie przewodów 

- rurki instalacyjne należy mocować na ścianach w uchwytach, mocowanych do 
ścian wkrętami, 

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połączeń (średnio 1,5 średnicy puszki). Przewód 
neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewód fazowy; 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
- podłoże do układania na nim rurek instalacyjnych powinno być gładkie; 
- rurki instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą uchwytów w 

odstępach około 50 cm. 
 
f) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia; 

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany; 
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- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie; 

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych; 

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
g) Montaż opraw oświetleniowych 

- przewody oprawy oświetleniowej należy łączyć z przewodami wypustu za 
pomocą złączki; 

 
h) Instalacja oświetleniowa 
W budynku przewidziano zainstalowanie oprawy oświetleniowej jarzeniowej (lub 
LED). Do zasilania oprawy należy stosować przewód kabelkowy z żyłami miedzianymi 
o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. Przewody należy układać w 
rurkach instalacyjnych n/t. 
 

i) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U = 750 V. Przewody należy układać w 
rurkach instalacyjnych, n/t, na uchwytach. 
 
ODBIÓR ROBÓT  
a) Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Zamawiającego dopuszczone do użycia 
bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o 
rodzaju i terminie badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Zamawiającemu. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego 
założonej jakości. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom nam określających procedury badań. 
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b) Kontrola jako ści materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
c) Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, STWIORB, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami Zamawiającego. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z 
Zamawiającym. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 
obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 
500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym       
nie może być mniejsza od: 

- 0,25 MΩ dla instalacji 230V. 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków. 
 
d) Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokoły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji. 
           
2.4. INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
 

WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji połączeń wyrównawczych. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji powyższych robót.  
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami i STWIORB. 
Zakres robót objętych STWIORB dotyczy: 
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- montażu głównej szyn połączeń wyrównawczych;  
- połączeń wyrównawczych głównych; 
- połączeń wyrównawczych miejscowych. 
 
MATERIAŁY  
Materiały do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w taki dokument na życzenie Zamawiającego. 
Do wykonania instalacji połączeń wyrównawczych należy stosować:   
- płaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25x4 mm, 
- przewody miedziane z żyłami wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 i napięciu izolacji  

750 V. 
 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻU 
a)Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 
 
b) Układanie przewodów ochronnych 

- przewody ochronne należy układać tak aby były one dostępne do oględzin, 
- w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być 

mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w 
płaszczyźnie gięcia), 

- do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć części metalowe 
konstrukcji i wyposażenia budynku, zaciski PE rozdzielnicy elektrycznej oraz 
wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z 
uziomami sztucznymi i naturalnymi. 

 
c)  Łączenie przewodów ochronnych 
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe, 
przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia 
narzędzi, połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, spajanie na 
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy, w przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową przewód dopuszcza się również 
lutowanie, 

- przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym 
na zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez 
otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na 
zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch obejmek dwuśrubowych, 
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- połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm 
(gwint M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych 
przed korozją, 

- połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę 
należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 
samoczynnym rozluźnieniem,  

- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić 
i pokryć wazeliną bezkwasową. 

-  
d) Oznakowanie barwne 
Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 

- przewody ochronne powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej 
należy realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielono - żółtych 
pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy, 

- kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych 
celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego 
instalacji połączeń wyrównawczych, 

- oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykazywać na całej 
długości przewodu ochronnego, 

- dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku 
niemożności zabarwienia całych przewodów ochronnych. 

 
e) Próby montażowe 
Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych należy przeprowadzić próbę 
montażową w zakresie: 

- oględziny wykonanej instalacji połączeń wyrównawczych wraz z urządzeniami 
i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

- pomiary rezystancji uziemienia. 
Na podstawie oględzin instalacji połączeń wyrównawczych należy sprawdzić, czy 
została ona wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami STWIORB. 
W szczególności należy sprawdzić: 

- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- umocowanie przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość 

wykonywanych połączeń i przyłączeń, 
- prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów 

ochronnych oraz ich połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

podanymi w przepisach. 
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3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
3.1. 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 porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność 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. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
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 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. 
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 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
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Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. 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: 
Wymagania 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 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. 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 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów 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 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania 
łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
 

3.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami. 
 
3.3. Rozporz ądzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 
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– 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 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
 
3.4. 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. 
–  Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej. COSiW SEP Warszawa 2002 r. 
 
 
 
 
 
 


