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Specyfikacja Techniczna 
ST-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Główny kod obiektu 
CPV 45232421-9 

Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 

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 w ramach realizacji inwestycji „Remont komór próżniowych 
przepompowni ścieków w Wierzchowie” 

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 pkt. 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod 
i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi 
podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-00.00 – Wymagania ogólne. 
ST-01.01 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
ST-01.02 – Zbrojenie betonu. 
ST-01.03 – Roboty betonowe i żelbetowe. 
ST-01.04 – Roboty murowe. 
ST-01.05 – Konstrukcje stalowe. 
ST-01.06 – Zabezpieczenie konstrukcji stalowych. 
ST-01.07 – Roboty izolacyjne. 
ST-01.08 – Podłoża, posadzki, podłogi. 
ST-01.09 – Roboty ślusarskie. 
ST-01.10 – Roboty malarskie. 
ST-02.01 – Roboty instalacyjne. 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 
Prace towarzyszące: 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,  
 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
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 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych 
do wykonania robót,  

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
miejsce,  

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 
terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,  
 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,  
 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
 przygotowanie materiałów,  
 zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,  
 niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu 
 wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek 

prowadzonych robót. 
Roboty tymczasowe: 

 oczyszczenie komór, 
 wykonanie rusztowań i podestów, 
 szalowanie wykopów, 
 zabezpieczenia obiektów istniejących na czas prowadzenia robót, 

 
Wszelkie koszty wykonania prac towarzyszących oraz robót tymczasowych takich jak 
wykonanie obejść technologicznych na czas przeprowadzania prac budowlanych, 
wykonania dróg tymczasowych, obniżenia wód gruntowych, szalowania wykopów itp. leżą 
po stronie Wykonawcy. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy  
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi użytkowany teren pompowni 
ścieków w Wierzchowie.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz dokumentację projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody obsługi oczyszczalni i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
Organizacja robót budowlanych  
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Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy 
na teren prowadzenia robót. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie 
obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej 
opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie 
trwania robót budowlanych.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach 
związanych z pracami remontowymi.  
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we 
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 
Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
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dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,  
c) możliwość powstania pożaru, 
d) zanieczyszczenia środowiska ściekami lub osadami ściekowymi.  
Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
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 terenie 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników obiektu.  
Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności 
dla użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie 
przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.  
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do 
miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
Ogrodzenie  
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów 
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 
magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu 
gruzu.  
Zabezpieczenie dróg i placów 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg i 
placów powstałych w skutek prowadzenia robót. 
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1.6. 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 – 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. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
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. 
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które wskazują 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. 
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. 
 

2. Wykonanie robót  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy 
i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność ze Specyfikacjami Technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Dokumentacją Projektową, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana 
we własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

2.2. 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. 

2.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty powykonawcze oraz geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu zatwierdzoną przez właściwy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
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W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zbyt niskiej szczegółowości projektów 
wykonawczych, opracowuj on własnym staraniem i na własny koszt bardziej szczegółowe 
projekty wykonawcze. 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o 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 Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez 
Inspektora i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

2.5. 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 Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową.  

2.6. 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 
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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.  

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiałów, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  

2.8. 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 
uszkodzenia 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, powstałe wskutek działań Wykonawcy, ponosi Wykonawca. 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 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. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   15/98 

 

Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie 

 

2.10. 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 zobowiązany 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 określone 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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, Inspektor po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 
przywrócenia go do stanu pierwotnego 

3. Materiały 

3.1. Wymagania formalne 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby 
budowlane, materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), 
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 

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

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. 
U. 19, poz. 177) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe 
wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
(normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy.  

3.3. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
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. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.4. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie 
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materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych 
miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3.5. Kontrola wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
 a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
   producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
  b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
   wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy. 

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.7. 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. 
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3.8. 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. 

4. 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 wskazaniami 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 akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych 
w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. 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. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 
zapewnienia jakości. w programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
  a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres 

laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi. 

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

technicznymi, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. 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 ze zorganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo.  
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Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
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. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, 
w formie zaakceptowanej przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów U źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. w takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier 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, 
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- 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.  

6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia 
budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 
Sprawozdania okresowe 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i formę sprawozdania 
okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja wykonawcza uzupełniająca (rysunki wykonawcze) 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowe rysunki 
wykonawcze, niezbędne dla wykonania robót, uzupełnione opisem jeśli to niezbędne. 
Rysunki powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub 
innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki 
i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 
  - w nawiązaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez 
   Zamawiającego, 
  - zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
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  - i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru 
uzgodnienia. 
Pomiary geodezyjne 
Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po 
wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów 
będą stanowiły element dokumentów budowy. 
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
 - dane techniczne, 
 - opis budowy i działania, 
 - warunki gwarancji, 
 - instrukcję montażu, 
 - instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 
 - instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji,  
 - instrukcje stanowiskowe, 
 - plan konserwacji i przeglądów. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
i ST. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej zalicza się następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły wymaganych prób i badań, 
f) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
g) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
h) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Podwykonawcy robót. 
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inspektora 
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

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

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. 
Decyzję odnośnie odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie całości wykonanej zgodnie z Umową 
inwestycji. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
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nowy termin odbioru końcowego. w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową, ST 
i wszelkimi zatwierdzeniami dokonanymi przez Inspektora z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań w dokumentach Umowy. 
Warunkiem przekazania inwestycji Zamawiającemu jest wykonanie rozruchu 
technologicznego. Rozruch technologiczny oczyszczalni zostanie przeprowadzony przez 
komisję rozruchową powołaną przez Zamawiającego w skład której wejdą bezpośredni 
przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora i Wykonawcy.  

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały 
dokumentów (dopuszcza się kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany 
Zamawiającemu wcześniej w czasie realizacji inwestycji): 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz 
dokumentację powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg 
lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru), 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 

c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności oraz wbudowanych materiałów, 

zgodnie z ST, 
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

w formie papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, 

h) Protokóły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych 
urządzeń i obiektów oczyszczalni, 

i) Protokół z rozruchu technologicznego oczyszczalni wraz z wynikami badań 
potwierdzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez 
upoważnione laboratorium, 

j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik 
eksploatacji, konserwacji i napraw), 

k) Instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni, 
l) Instrukcję obsługi AKPiA. 
m) Instrukcję BHP, 
n) Sprawozdanie techniczne zawierające: 
  - zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
  - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
   przekazanej przez Zamawiającego, 
  - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
  - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza 
krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, 
które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług 
wykonywanych w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego 
w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym 
względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach 
niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 
wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi 
być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 
zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych 
w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne 
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wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako 
całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danej 
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 
Płatności miesięczne lub podzielone na inne okresy (ustalone na podstawie Umowy) – gdy 
pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, wynagrodzenie będzie 
wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu lub za zgodą Zamawiającego 
procentowo do postępu prac. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako 
płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania 
poszczególnych prac. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

9.2. Płatności okresowe i końcowa 
Płatności okresowe i końcowa będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 
W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany 
harmonogram dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe.  

9.3. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę 
pracowników przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie 
obsługi zrealizowanej inwestycji. 

9.4. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym 
usterek. 

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca  
w ramach ceny umownej. 
 

10. 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, (…) (Dz. U. 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 (Dz. U. nr 202; poz. 2072)  
  z późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47: poz. 401), 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75; poz. 
690) 
  z późniejszymi zmianami, 
– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89; poz. 414) z późniejszymi 
  zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy, 
– Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19; poz.177) 
  z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy, 
– Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92; poz. 881) 
  z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy, 
– 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 obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE 
 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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 Specyfikacją Techniczną 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Dla robót wg ST-01.01 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej - Wymagania 
ogólne. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zatwierdzony przez Inspektora. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze  
5.1.1.Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
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- Zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wod.-
kan.  
  oraz wszelkie inst. uzbrojeniowe. 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. nr 47; poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Wyburzenia i rozbiórki budowli wykonać w sposób uzgodniony 
z Inspektorem. Rozebrany materiał posegregować i odwieść na miejsce składowania.  
Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie mech., reszta j.w. 
Nawierzchnię rozebrać ręcznie - reszta j.w. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. j.w 

7. Obmiar robót 
Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST-01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

10. Uwagi szczegółowe 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.02 

ZBROJENIE BETONU 
 

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 
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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. 
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana. 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana. 

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, 
 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. 
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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. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. 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. 

 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 

Inżyniera. 

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

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.1.4. Odgięcia prętów 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
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5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 
5.2.2.1. 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. 
5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.2.2.3. 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 Inżyniera. 

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 
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8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera 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, 
 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 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
ST, a także oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

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 obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.03 

ROBOTY BETONOWE i ŻELBETOWE 
 

 

BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, KL. B-15 BEZ DESKOWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uzupełnień konstrukcji 
żelbetowych. 

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, związane 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: 
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. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RbG. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
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. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG – wytrzymałość 
zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
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sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250. 
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 hutniczy 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. 

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 
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- 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 w opisie technicznym oraz 
na rysunkach technicznych, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać wymagania normy PN-88/B-06250. 
Dopuszcza się zmianę stopnia mrozoodporności betonu, lecz nie niższej niż F100. 
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 Inżyniera. 
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 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 
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 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

5. Wykonywanie robót 

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

5.2. Betonowanie 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 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 Inżynierowi 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. 

5.4. 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 Inżyniera/Inspaktora. 

6.1. Zakres kontroli 
- 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. 

6.2. Tolerancja wymiarów 
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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 - 20 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 

 w dowolnym kierunku - 10 mm 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 1m3 wykonanej konstrukcji 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera/Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inżyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera/Inspektora. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 lub elementy 
określone w harmonogramie lub elementy uzgodnione z Inspektorem. 

10. 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. 
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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 obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
 

 

BETON KONSTRUKCYJNY KL. B-20, B-25, B-30, B-35 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem konstrukcji betonowych: fundamentów, ścian, słupów, stropów, podciągów, 
schodów i innych elementów konstrukcji 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 wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem 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: 
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. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RbG. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
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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. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze w oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Urabialność mieszanki betonowej – zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania 
formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG – wytrzymałość 
zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250. 
Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 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. 

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 „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonu klasy B35 

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. 

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. 
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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. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających 
i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 

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: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
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 
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powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać 
wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

- Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera. 
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 
Rb

G. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych 
czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej wg PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-
88/B-06250 nie mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve 
– Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego. 
 

2.3. Przerwy robocze 
Przerwy robocze (dylatacje czasowe) powinny być kształtowane na poziomych i pionowych 
płaszczyznach. Przerwy robocze należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy robocze 
powinny mieć kształt pióro - wpust, oraz muszą umożliwiać mocowanie taśm 
wodoszczelnych. 
Właściwości jakie musi posiadać taśma wodoszczelna: 
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 środek wykonany na bazie kauczuku naturalnego mający zdolności pęcznienia pod 
wpływem wilgoci, będący w stanie spęcznionym tak jak długo ma kontakt 
z wilgocią. Kiedy środowisko wyschnie profil powraca do stanu początkowego. 
Cykl ten jest cyklem powtarzalnym  trwającym przez cały okres żywotności 
materiału tj. min 90 lat, 

 materiał uszczelniający, nieprzepuszczalny  używany do długotrwałego 
uszczelnienia szczelin dla wód wlotowych i wylotowych, 

 dzięki pęcznieniu równomiernie naciska na ścianki szczeliny zapewniając 100% 
szczelności, 

 usieciowanie na naturalnym kauczuku zapewnia doskonałą elastyczność 
i współpracę z  osiadającymi elementami, 

 cechują się wysoką odpornością na proces starzenia się, 
 pęcznienie odbywa się w każdym kierunku jednocześnie z tą samą siłą. 

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. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
o częstotliwości 6000 drgań/min.  

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

4. 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 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dokumentację technologiczną 
zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
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- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 
a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

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

5.2. Betonowanie 

5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 położenie zbrojenia 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od 

powierzchni na którą spada. w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

5.2.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 

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

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą 
wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora.  

5.2.3. Przerwy w betonowaniu 
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
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- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne 
z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego, 
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 
5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

- Dopuszcza się za zagodą Inżyniera/Inspekotra zmianę rozwiązania przerw 
w betonowaniu po przedstawieniu przez Wykonawcę rozwiązania zamiennego. 

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

5.3. Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-
06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. w planie 
kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

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

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

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

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

niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
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- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji 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. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak 
wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

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

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

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

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% 
powierzchni. 

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

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom 
i Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
 oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 
Należy stosować deskjowanie systemowe Peri lub równoważne. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inżyniera, innych typów szalunków. 

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

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
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W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 
można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.1.2. Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
rysunki nie przewidują inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości   - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji  - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy  - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 
 na całą płaszczyznę  - 20 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich  - +/-5 mm 
 powierzchni górnych  - +/-10 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów  - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-10 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-10 mm 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 1m3 wykonanej konstrukcji 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot 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 Inżyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
Przed odbiorem ostatecznym zbiorniki poddać próbie szczelności przez napełnienie 
umownie czystą wodą (woda z rzeki lub woda o podobnym składzie) według procedury 
opisanej w PN-B-10702:1999 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 lub elementy 
określone w harmonogramie lub elementy uzgodnione z Inspektorem. 

10. Przepisy związane 
PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-30002  Cementy specjalne. 
PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
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. 
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PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania 
    wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
   badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka  
   Schmidta typu N. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 
Warszawa 1989 r. 
 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót 
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Specyfikacja Techniczna 

ST-01.04 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych 
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 stalowych konstrukcji obiektów 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 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 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 

wymienionych w pkt. 1.5.3. 
- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

 PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę 

i montażystę w świadectwa jakości wykonania. 

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 projektu organizacji robót i projektu montażu 
konstrukcji). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 
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dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ 
na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 

2. Materiały 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, St3SY 
i R35 – zgodnie z rysunkami. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

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

4. Transport 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich 
uszkodzenia.  

5. Wykonywanie robót 

5.1. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji 

5.1.1. Materiały 
Balustrady, pomosty, płyty ażurowe i schody oznaczone w projekcie jako wykonane zes 
stali nierdzewnej (kwasoodpornej) wykonać ze stali OH18N9. Wariantowo dopuszcza się 
wykonanie pomostów (płyt ażurowych do przekrycia komrór lub kanalów) z tworzyw 
sztucznych odpornych na agresywne środowisko, pod warunkie spełnienia wymagań 
wytrzymałościowych. 

5.1.2. Wykonawstwo warsztatowe 
(1) Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 
automatycznych lub półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre 
brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy 
promienie krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane 
w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali 
o grubości ponad 12mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na 
gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 
950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar 
odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale 
i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów do spawania 
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Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub 
palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz 
nie więcej niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie 
(np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-
69015. 

(4) Roboty spawalnicze 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią 
spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są i klasy konstrukcji spawanych. 

5.1.3. Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 

5.1.4. Montaż konstrukcji na budowie 
- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu 

opracowanym przez wykonawcę. 
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość 

konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu 
niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli 
i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 

6. Kontrola jakości robót 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
- bieżącej kontroli prac montażowych 
- kontroli jakości spawania. 

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 
1.  Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane 
komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
- kompletności dokumentacji, 
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 

5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 
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2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 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 konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać 
w obiekty. 
  Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub 
składowania, należy usunąć przed montażem.  

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji 
1. w zakresie montażu konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek 

w stosunku do wielkości określonych w projekcie 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów 

montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

 usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy:    +/- 5mm 
 odległość między sąsiednimi słupami:      +/- 10mm 
 położenie słupa na poziomie fundamentów i pięter 

  względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty:   +/- 5mm 
 pochylenie słupa między poziomami sąsiednich stropów:   +/- wysokość/500 
 pochylenie słupa jednokondygnacyjnego:     +/- wysokość/300 
 położenie połączenia belki ze słupem w osi:     +/- 5mm 
 poziom belki:         +/- 10mm 
 różnica poziomów na końcach belek - mniejsza  

  z wartości:        długość/500 lub 10mm 
 poziomy sąsiednich belek:       +/- 10mm 
 odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  
 poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm 

- dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
 lokalna odchyłka szyny od prostej:     poziomo +/-1mm/2m. 
 pionowo:         +/-mm/2m. 
 różnica poziomów szyny na długości L między podporami:  L/1000 lub 10mm 
 mimośrodowość szyny względem środnika:  +/-0,5 grub.środnika > 12mm 
 +/-6mm przy grub. środnika:       < 12mm 
 nachylenie główki szyny do poziomu:    kąt = +/- 1/100arc 
 uskok w styku szyn:       0,5mm 

2. w zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% 

śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia, 
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- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
3. Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie 
i potwierdzona 
 odpowiednim protokołem. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.1. Odbiór robót warsztatowych 
1. Odbiory częściowe 
- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
- odbiór scalania konstrukcji na montażu 
2. Odbiór ostateczny 
- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

 atestację materiałów 
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami 

warsztatowymi 
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
 sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
 sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości 
wykonania wystawione przez wytwórcę. 

8.2. Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru ostatecznego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie.  

9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności są roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 lub elementy 
określone w harmonogramie lub elementy uzgodnione z Inspektorem. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
    odbiorze. 
PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-92120   Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 
    i niskostopowej. 
PN-H-93000   Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki  
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walcowane na gorąco. 
PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69016  Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych  
   i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne wymagania i badania. 
PN-M.-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali  
   niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-M.-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770  Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
    doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 
    radiogramów. 
PN-M.-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 

ST-01.05 
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania 
powłokami malarskimi konstrukcji stalowych 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 przy pokrywaniu 
powłokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych, i obejmują: 
a) przygotowanie powierzchni do malowania 
b) nanoszenie podkładu gruntującego (2 warstwy) 
c) malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)  

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. 
Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności powietrza. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po 
zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną.  
Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 
zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy 
korozji podłoża. 
Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka 
(Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm. 
Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. 
Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki 
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku 
wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego 
powietrza na chłodniejsze podłoże. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   63/98 

 

Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie 

 

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 
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: 
- farbą do gruntowania  - 2 warstwy  
- farbą nawierzchniową - 2 warstwy 
Rodzaj farby oraz minimalną grubość powłoki podano na rysunkach. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni 
musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

3.3. Sprzęt do malowania 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość 
materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

4. Transport 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych 
w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400. 

5. Wykonywanie robót 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na 
usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów 
i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania. 
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy 
metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić 
do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. Sposób 
czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować 
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier 
ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie 
powłoki malarskiej. 
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 μm. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu 
malarskiego należy wykonać w wytwórni. 
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Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach 
montażowych  
i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu i montażu. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia 

antykorozyjnego, 
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem 
- pomiar grubości naniesionych powłok 
- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-C-81531 
- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca). 
- kontroli jakości spawania. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni 

8. Odbiór robót 
Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie: 
- odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni 
- odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 lub elementy 
określone w harmonogramie lub elementy uzgodnione z Inspektorem. 

10. Przepisy związane 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
   środowiska. 
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 
malowania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
   malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz  
  przyczepności międzywarstwowej. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.08 

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji i powłok konstrukcji żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa 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 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie przetargowym. 

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

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

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
Do wykonania poszczególnych rodzajów izolacji należy zastosować następujące materiały: 
- roztwór do izolacji powierzchni ścian fundamentowych; 
- papa asfaltowa. 
- papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia  
- folie izolacyjne i paroizolacyjne 
 

2.3. Renowacja komór pompowni ścieków i wykonanie robót 
W celu zabezpieczenia zbrojenia i uszczelnienia ścian betonowych zaleca się uzupełnić 
ubytki oraz wykonać reprofilację powierzchni betonowej za pomocą specjalistycznej 
zaprawy na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywatora mineralnego 
o działaniu kapilarnym, zapewniająca wodoszczelność betonu i innych materiałów 
porowatych. Zaprawa ta musi spełniać wymogi wg PN-EN-1504-3 oraz odpowiadać 
zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN-1504-9 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych”. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych zaprawą 
zapewnić musi ochronę betonu przed wnikaniem i odporność fizyczną zgodnie z PN-EN-
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1504-2:2006. Zaprawa ta po aplikacji na podłoże „przenika” w struktury starego betonu 
i rozpoczyna proces krystalizacji wcześnie rozpuszczonych związków. W rezultacie 
zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe związki-elementy, 
które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny wypierając przy tym wolny wapń i wodę. 
Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele mniejsza od średnicy cząsteczek 
wody i tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich 
jak kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze. 
Aby skutecznie przeprowadzić naprawę powierzchni betonowych w pierwszej kolejności 
należy we właściwy sposób przygotować jej powierzchnię. 
Na samym początku obydwie komory należy oczyścić z pozostałości ścieków (szlam 
zalegający na dnie), zaleca się rozebranie ceglanego grzebienia, który w chwili obecnej nie 
spełnia swojej funkcji. 
W pierwszej kolejności należy odkuć i usunąć wszelkie elementy betonu luźno 
przylegające, odspojone. 
Nie ma potrzeby odsłaniać od otuliny skorodowanego zbrojenia. 
Pozbawioną luźnych fragmentów powierzchnię betonową oraz odkryte zbrojenie należy 
oczyścić metodą strumieniową np. przez piaskowanie, hydromonitoring, do drugiego 
stopnia czystości wg PN 70/H-97050 (SA2½) - ślady korozji nie powinny być widoczne 
„gołym” okiem. 
Po oczyszczeniu i zmyciu powierzchni należy przeprowadzić inspekcję istniejącego 
zbrojenia ścian i stropu. Tam gdzie będą widoczne ubytki w zbrojeniu na skutek całkowitej 
korozji należy wprowadzić nowe zbrojenie o średnicy i gatunku takim jak zastosowanym w 
oryginalnej konstrukcji. Uzupełniane pręty łączyć na zakład nie mniejszy niż 60 cm. 
Brakujące pręty w strefie podporowej stropu należy zakotwić w ścianach za pomocą 
zaprawy iniekcyjnej. 
 
Właściwości preparatu powinny spełniać następujące parametry: 

 zaprawa wykonana na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywatora 
mineralnego, 

 zaprawa po zaaplikowaniu wody jest gotowa do użycia na zawilgoconych 
powierzchniach konstrukcji, 

 wszystkie prace naprawcze i renowacyjne prowadzimy jednym materiałem, 

 nie wymaga stosowania warstw sczepnych oraz materiałów do ochrony antykorozyjnej 
zbrojenia, 

 zapewnia odporność betonu na korozję w agresywnym środowisku chemicznym (klasa 
ekspozycji XA3) i biologicznym, 

 wysoka chemoodporność dla pH > 3,0, 

 odporna na ługujące działanie wody (woda o bardzo małej twardości), 

 przepuszczalność jonów chlorkowych - współczynnik dyfuzji < 1-10-10 m/s2, 

 zapewnia wodoszczelność, 

 brak nasiąkliwości, 

 wodoszczelność przy ciśnieniu negatywnym (np. wody gruntowe na zewnątrz 
przegrody), 
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 przepuszczalność pary wodnej - współ, przenikania < 25 g/m2d, Sd < 1,0m, współ. 
oporu p ~220, 

 zapewnia renowacje struktury naprawianego betonu poprzez wypełnienie systemu 
porów i kapilar nowymi strukturami - „penetracja” w głąb konstrukcji, 

 monolituje się z podłożem - zabezpieczenie przed odspajaniem na skutek 
zewnętrznego parcia wody oraz występowania przemiennie ciśnień parcia i odporu, 

 wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach > 3,0 MPa, 

 wykazuje wzrost przyczepności do podłoża w środowisku agresywnym >25%, 

 wykazuje wzrost przyczepności do podłoża w środowisku wodnym >10%, 

 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 40 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5,0 MPa, 

 skurcz liniowy < 0,09 %, 

 moduł sprężystości zbliżony do modułu sprężystości podłoża > 25 GPa - zapewnia 
dobrą współpracę obu materiałów, 

 brak spadku wytrzymałości po 50 cyklach zamarzania, 

 odporna na działanie wody o temp. +60°C, 

 odporna na promieniowanie UV - brak utraty przyczepności i ciągłości powłoki, 

 zabezpiecza przed korozją zbrojenie w konstrukcji oraz zbrojenie odsłonięte, 

 reakcja na ogień - klasa A1, 

 umożliwia wykonanie prac w sposób zmechanizowany, 

 min. grubość warstwy zaprawy 5 mm - grubość uzależniona od oceny stanu 
technicznego obiektu, 

 aplikacja w jednej warstwie - do 70 mm,  

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 

4. Transport 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

5. Kontrola jakości 

5.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
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z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
 

7. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podstawę do odbioru robót 
murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 
budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru 
materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
Wykonawcę. 

8. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ceny jednostkowej, która obejmuje dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, zagruntowanie podłoża, wykonanie izolacji wraz 
z ochroną i uporządkowanie stanowiska pracy. 

9. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe 
PN-B-27617:1997  Papy asfaltowe 
PN-B- 20130:1999 /Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.13 

PODŁOŻA, POSADZKI i PODŁOGI 
 

Główny kod obiektu 
CPV 45232421-9 

Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 
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 Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 
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, 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 należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 

2. Materiały 
Beton B-15 do posadzki zwykłej. 
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 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 Inżyniera. 

4. 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. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 

5.1. 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, 
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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 odstępy 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.  

5.2. Wykonanie posadzek betonowych 
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 
instalacji.  

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
3. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej 

i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może 

przekroczyć  
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 
30mm – 16mm. 

6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 
wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem. 

7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać 
i zatrzeć na gładko. 

8. 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. 

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: 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 

7. Odbiór robót 
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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 Inżyniera, 
- 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. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
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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 betonu na 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. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
 

 
 
POSADZKI z PŁYTEK i PŁYT KAMIENNYCH 

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 Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 
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 
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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 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek i płyt są następujące 
materiały określone w projekcie budowlano-wykonawczym: 
 - płytki ceramiczne 
 - płytki gres 
 - płyty kamienne 
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. 
Płyty kamienne granitowe – o równej grub. i fakturze, jednorodne. 
Do mocowania płytek i płyt 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 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się 
przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
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. Podkład pod posadzkę z płytek i kamieni 
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). 
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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. 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 i kamieni polega 
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

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

– sprawdzenie wykonania podkładu, 
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– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki . 
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%, 
– 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. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów każdorazowo wpisywać 
do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować:- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub. 
posadzki, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew podłogowych. 
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 na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. 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. 
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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 obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
 
 
 
 
 
POSADZKI z WYKŁADZIN  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek z wykładzin rulonowych PCV wykonywanych 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 z wykładzin PCV. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   79/98 

 

Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie 

 

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

1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonawstwo podłóg i 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, 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 należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 

2. Materiały 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z wykładzin: są wykładziny w płytkach 
lub w rulonie, emulsja antypoślizgowa, klej i listwy cokołowe określone na rysunkach: 
Wykładzina dywanowa antystatyczna - w rulonie 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej. 
Wykładziny powinny charakteryzować się wskaźnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych 
min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom 
producenta wykładziny. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Sprzęt 
Do układania wykładzin PCV rulonowych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace 
i szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Wykładziny rulonowe PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być 
składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je 
ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość 
przez 6 miesięcy. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład 
pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 
ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla 
podkładów anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub 
szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 
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Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po 
zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych 
instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być 
niższa niż 10ºC. w obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, 
posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie 
i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin 
między płytkami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego 
ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian. Przy 
układaniu wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach 
wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 
Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji 
antypoślizgowej zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się 
przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, 
i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z wykładziny 
należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
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 wykładzin. 

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
– jednolitość wzoru lub barwy. 

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, 
oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku 
w budownictwie lub obowiązującej normy. 
 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

– poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest 
występowanie miejsc nie przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

– wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 
zanieczyszczona. 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

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

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
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– 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: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być 

większy niż 5 mm, 
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na 

całej długości spoiny w pomieszczeniu 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 
Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe 
z polichlorku winylu. 
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. 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   82/98 

 

Remont komór próżniowych przepompowni ścieków w Wierzchowie 

 

 
Specyfikacja Techniczna 

ST-01.14 
ROBOTY ŚLUSARSKIE 

 
Główny kod obiektu 
CPV 45232421-9 

Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru elementów ze stali nierdzewnej 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 elementów ze stali nierdzewnej. 

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 Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne 
Wszystkie elementy ślusarki winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz 
dokumentacji związanych. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz 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 przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
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1.5.3. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być 
sporządzone muszą być sporządzone rysunki warsztatowe. 

2. Materiały 
Materiałem do konstrukcji elementów ślusarki są kształtowniki i blachy ze stali nierdzewnej 
1H 18N 9T: 

− rury bez szwu  
− blacha grubości  
− kołki rozporowe φ 10 ze stali nierdzewnej 
− śruby z łbami kulistymi. 

Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, 
określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, jak również 
określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonań przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót  
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić : - prawidłowość wykonania elementów, 
możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania, elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione 
w ścianach lub w podłożu budynku. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między 
ościeżem a ościeżnicą lub ścianą aby nie następowało przewianie, przemarzanie lub 
przecieki wody opadowej.  
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
osadzenia w betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu 
słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych 
gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą 
skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 
nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować. 

6. Kontrola jakości  

6.1. Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz 
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład chemiczny stali, jego 
dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi 
posiadać zaświadczenie o jakości. 
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6.2. Śruby z łbem kulistym 
Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 
Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
Wykonanie: 

− zgrubne (c) wg PN-M85024/02 
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

Pozostałe wymagania oraz badania wg 
PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

Przed montażem śrub należy zlikwidować noski. 

6.3. Kołki rozporowe 
Wymiary [mm]: 

− średnica zewnętrzna – 10 
− długość – 50 
− głębokość wiercenia – 60 

Zakres obciążeń – do 1 kN 
Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

− naderwań 
− uszczerbki 
− nacięcia 
− zagięcia itp. 

Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków 
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2. m lub kpl(szt) elementów zamontowanych. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

− jakość użytych materiałów, 
− zachowanie pionu i poziomu, 
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
− zamocowanie balustrady do podłoża, 
− trwałość połączeń elementów balustrady, 
− trwałość wypolerowania. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 

− długość, szerokość ±1 mm 
− rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm 
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Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady 
muszą odpowiadać normom 

− rury bez szwu PN-H-74219 
− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg pkt. 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 
PN-H-86020  Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-92325  Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i podłoża. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowe z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe, ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo wady złączy spawanych. 
 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-01.15 

ROBOTY MALARSKIE 
 

Główny kod obiektu 
CPV 45232421-9 

Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich 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 prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

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 Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
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. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie 
środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. 
i BHP. 
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2. Materiały 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe do 
wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 
obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby lateksowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym 
wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
Do malowania sufitów podwieszonych należy użyć farby podnoszącej właściwości 
akustyczne sufitów. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania, np.: 

– farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, 
– podkład alkilowy i emalia, 
– farba poliwinylowa i emalia, 

Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu 
i warstwy nawierzchniowej jednocześnie, np.: 

– lakier do metali. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Farby lateksowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub 
innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, 
w temperaturze 5-30ºC. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. 
Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót  
Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisano PN-B-10280 „Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz 
PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. 
w szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 
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– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących 
spowodować iskrzenie, 

– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

5.1. Malowanie farbami tynków i płyt 
Malowanie farbami silikonowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu: 

– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 
kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montażu ślusarki i stolarki, 

Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 
– białego montażu, 
– ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne 
warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby 
o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
silikonowych nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami silikonowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

5.2. Malowanie elementów metalowych 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak również rygli pod zamontowanie ścian 
osłonowych z płyt warstwowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

– starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, 
poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub 
szczotkowanie, 

– elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, 
wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 
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godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-
50 μm (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca 
stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych 
do zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy 
gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, 
dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od 
góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. 
Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 
godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników 
kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją 
techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 
świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej 
do użycia na budowie. 

6.1. Farby silikonowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych 
Farby silikonowe powinny charakteryzować się: 

– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
– odpornością na promienie UV, 
– dobrą przyczepnością. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej 
powietrza max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 

– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli 
wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie 
skarbonizowany, 
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– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie 
dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku, 

– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 
nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować 
się: 
 farby podkładowe: 

– wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 1, 
– grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 
– czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 

farby nawierzchniowe: 
– gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do ok. 25 h, 
– wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 3, 
– łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, 
badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
– lepkości wg PN-C-81508, 
– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
– przyczepności wg PN-C-81531, 
– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin 
przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do 
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań 
z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 

– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed 
malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100 W. 

– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie 
wątpliwości należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 

– Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe 
i krawędzie zaokrąglone. 

– Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

7. Odbiór robót 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
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– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy, 

– ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena 
powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
równomierności rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków 

powłoki, 
widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne 

potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać 
ślady farbki na szmatce, 

– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 

na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie 

– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej 
osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym 
okiem z odległości  
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 
stalowych płytkach kontrolnych, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, 
miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na 
powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, 
piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową 
barwę, 

– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 
prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok 
i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót 
i powtórne przedstawienie ich do badań. 

8. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”; 
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PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
 farbami emulsyjnymi. 
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
  bezwodnych. 
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie  
 wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie  
 za pomocą aparatu Du Ponta. 
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na 
  zginanie. 
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
  przyczepności międzywarstwowej. 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  
 do malowania. Ogólne wytyczne. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie  
 trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb 
i lakierów. 

 
UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa 
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót. 
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TOM III – ROBOTY SANITARNE 
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Specyfikacja Techniczna 
ST-02.01 

ROBOTY INSTALACYJNE. 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót związanych 
z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-kan dla zadania „Remont komór próżniowych 
przepompowni ścieków w Wierzchowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie remontu instalacji. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan wg zasad niniejszej ST są 
między innymi: 
- rury stalowe, 
- kołnierze, 
- przejścia szczelne 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniem i deformacją.. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Instalacje technologiczne 
Rurociągi do ścieków wykonać jako rury ciśnieniowe ze stali czanej lub stali 
kwasoodpornej. Rurociągi ze stali kwasoodpornej min. X5CrNi18-10 lub jej odpowiednika 
wg innych norm. 
Złącza kołnierzowe wykonać ze stali nierdzewnej lub powlekanego aluminium, śruby, 
nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej A4. Kołnierze muszą być rozmieszczane 
w miejscach dostępnych. w razie konieczności stosować kompensatory montażowe. 
Rurociągi nie mogą obciążać urządzeń takich jak pompy, stosować odpowiednie 
konstrukcje odciążające. 

5.2.2. Materiały i powłoki zabezpieczające 
Zastosowane materiały dla urządzeń, ich części oraz powłoki zabezpieczające muszą 
zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie w czystości w warunkach wilgotnych, zapyleniu, 
styku ze ściekami i osadami oraz innych niekorzystnych warunkach możliwych do 
wystąpienia na oczyszczalni. 
Materiały i powłoki uznane za nieodpowiednie nie będą dopuszczone do montażu przez 
Inżyniera. 
Należy stosować: 
 elementy ze stali węglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powłoką min. 

80 µm, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na 
podkładzie epoksydowym, odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego 
i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Kolory powłok uzgodnić z Inżynierem, 

 stal nierdzewną dla elementów stale, częściowo lub całkowicie zanurzonych w ściekach 
i przez to niedostępnych dla konserwacji. Gatunek X5CrNi18-10 lub jej odpowiednik wg 
innych norm lub lepszy, 

 tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczeń, jeśli nie ma 
przeciwwskazań wynikających ze względów wytrzymałościowych. 

5.2.3. Oparcia rurociągów i armatury  
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 
kotwy i inne mocowania należy zastosować do utrzymywania rurażu i towarzyszącej 
armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne urządzenia winny 
być przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 
opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 
ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach 
i zaworach. Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są 
niezbędne do zamocowania instalacji.  
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane 
z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się 
stosowanie elementów odlewanych.  
Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach 
przejścia.  

5.2.4. Połączenia śrubowe 
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Wszystkie nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w podkładki umieszczone pomiędzy 
śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia 
śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 
Należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed korozją. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
winny być wykonane ze stali kwasoodpornej.  
Śruby ocynkowane dopuszcza się tylko do łączenia części ze stali węglowych.  
Części ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium łączyć za pomocą śrub, 
nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnych A4. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości 
Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia 
materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania 
kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować 
sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i spadków przewodów odpływowych. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 12380:2004 (U) – Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. 
Wymagania, metody badań i ocena zgodności. 
PN-EN 806-1:2004 – Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-ENV 12108:2002 (U) – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do 
przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 
PN-81/B10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-81/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) w polietylenu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji; Warszawa – 
1994 


