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Za cznik nr 6a

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej

SPECYFIKACJE    TECHNICZNE
WYKONANIA  i  ODBIORU  ROBÓT

BUDOWLANYCH

BRAN A BUDOWLANA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWY HALI SPORTOWEJ przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I OWEJ przy

ulicy PIASKOWEJ
dzia ki numer 739, 665/1, 665/2, 738/1, 738/2, 667/2, 627, 741.

WST P  ( dla wszystkich bran  )

1. Ustalenia ogólne.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Podstawa opracowania..
1.3. Wymagania ogólne dotycz ce realizacji robót.
1.4. Wymagania ogólne wynikaj ce z Prawa Budowlanego.
1.5. Dokumentacja techniczna.
1.6. Zmiany rozwi zali projektowych i materia owych.
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.
1.8. Zakres prac, które obejmuj  poszczególne pozycje przedmiaru.
1.9. Odbiór robót budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy. ( dla wszystkich bran  )
2.1. Wst p.
2.2. Plan zagospodarowania terenu.
2.3. Wymagania dotycz ce elementów zaplecza budowy.
2.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy.
2.5. Ochrona istniej cego zagospodarowania terenu.

STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA OWE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
STB. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY

OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.
STB. 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ELBETOWYCH
STB. 01.04.00 BETON KONSTRUKCYJNY
STB. 01.05.00 MONTA  PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ELBETOWYCH
STB. 01.06.00 MONTA  HALI – KONSTRUKCJA STALOWA
STB. 01.07.00 MONTAZ DACHU HALI
STB. 01.08.00 ROBOTY MUROWE
STB. 01.09.00 NADPRO A
STB. 01.10.00 ROBOTY POKRYWCZE DACHU - ZAPLECZA
STB. 01.11.00 STOLARKA OKIENNA Z PVC
STB. 01.12.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STB. 01.13.00 IZOLACJE TERMICZNE
STB. 01.14.00 POD A NA GRUNCIE
STB. 01.15.00 POD OGA PULASTIC® RD
STB. 01.16.00 POD OGI Z P YTEK TYPU „GRESS”
STB. 01.17.00 POD OGI Z P YTEK TERAKOTA
STB. 01.18.00 POD OGI Z WYK ADZINY PVC
STB. 01.19.00 SUFITY PODWIESZANE Z P YT GIPSOWO - KARTONOWYCH
STB. 01.20.00 SUFIT PODWIESZANY W HALI SPORTOWEJ
STB. 01.21.00 TYNKI WEWN TRZNE
STB. 01.22.00 OK ADZINY CERAMICZNE WEWN TRZNE
STB. 01.23.00 DRZWI WEWN TRZNE
STB. 01.24.00 MALOWANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH
STB. 01.25.00 TYNKI STRUKTURALNE - ELEWACJA
STB. 01.26.00 MALOWANIE TYNKÓW ZEWN TRZNYCH
STB. 01.27.00 ROBOTY BLACHARSKIE
STB. 01.28.00 ROBOTY KOWALSKO - LUSARSKIE
STB. 01.29.00 DASZEKI NADWEJ CIOWE Z POLIW GLANU
STB. 01.30.00 NAWIERZCHNIE
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STB. 01.31.00 ELEMENTY ULIC
STB. 01.32.00 ZIELE

STB. 01.32.01 ZA ENIE ZIELENI – DRZEWA I KRZEWY
STB. 01.32.02.ZA ENIE ZIELENI – TRAWNIKI

STB. 01.33.00 PIEL GNACJA ZIELENI.
STB. 01.34.00 WYPOSA ENIE HALI SPORTOWEJ – SPRZ T STA Y I RUCHOMY

WST P

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budynku hali sportowej w I owej przy
ulicy Piaskowej, okre la wymagania w zakresie:
- w ciwo ci materia ów;
- sposobu i jako ci wykonania robót;
- oceny prawid owo ci wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
- projektu budowlano – architektura i konstrukcja,
- przedmiaru robót;
- kosztorysu inwestorskiego,

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ CE REALIZACJI ROBÓT
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiada  wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotycz cych danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególn
uwag  nale y zwróci . na przepisy dotycz ce ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny
pracy, ochrony rodowiska, ochrony sanitarnej.
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia na w asny koszt przestrzegania obowi zuj cych
przepisów oraz spe nienia ewentualnych pó niejszych, w trakcie budowy, wymogów w adz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJ CE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nale y do obowi zków
Wykonawcy. Zamawiaj cy zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.
Do obowi zków Wykonawcy w tym zakresie, nale y w szczególno ci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalno ciach,
- realizacja zada  wynikaj cych z obowi zków kierownika budowy okre lonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiaj cego, przed jej przekazaniem na budow
powinna by  sprawdzona przez Wykonawc , w szczególno ci pod k tem mo liwo ci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia ów, urz dze  i rozwi za
konstrukcyjnych. Zamawiaj cy dysponuje dokumentacj  techniczn  opracowan  w nast puj cym
zakresie:
1. Projekt budowlany hali sportowej, (architektura + konstrukcja).
2. Kosztorys inwestorski.
3. Przedmiar robót.

1.6. ZMIANY ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH I MATERIA OWYCH
Wszelkie zmiany i odst pstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia
warto ci funkcjonalnych i u ytkowych obiektów, a zmiany dotycz ce zmiany projektowanych rozwi za
materia owych i urz dze  nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej i zwi kszenia
kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mo liwe wy cznie przed

eniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiaj cego w formie
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odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien z  do
Zamawiaj cego przed up ywem terminu do sk adania ofert Wniosek w tej sprawie powinien zawiera
precyzyjnie opisane proponowane rozwi zanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z
rozwi zaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Je eli jest to mo liwe do wniosku nale y
do czy  próbk  proponowanego materia u. Do wniosku nale y koniecznie do czy  dokument
potwierdzaj cy, e wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji robót Zamawiaj cy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nast puj cymi przypadkami:
- wyrób zosta  wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozwi zanie materia owe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwi zania zamiennego bez skutków finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by  ka dorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, równie
potwierdzone przez projektanta.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy
producentów i dystrybutorów zosta y wskazane w celu w ciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamówienia. Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie wyrobów równowa nych. Nale y stosowa  wyroby
okre lone w niniejszej specyfikacji lub równowa ne [Art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o
zamówieniach publicznych].
Warunki zaakceptowania przez Zamawiaj cego wyrobu jako równowa ny zosta y opisane w pkt. 1.4
niniejszej specyfikacji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY IINNE WYMAGANIA
Modernizowany obiekt ma spe nia  wymagania okre lone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego ),
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowi zkowego stosowania
(Rozporz dzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich
Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normuj cych wprowadzenie wyrobów do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJ  POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robót zosta y opracowane na podstawie katalogów nak adów rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuj  nak ady i czynno ci towarzysz ce opisane w
za eniach ogólnych i za eniach szczegó owych dotycz cych odpowiednich rozdzia ów. Opisane w
tych za eniach warunki techniczne wykonania robót, za enia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robót s ci le zwi zane z okre lon  pozycj  przedmiaru..

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstaw  odbioru robót budowlanych b  stanowi y nast puj ce dokumenty:
l) umowa z za cznikami:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo -finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robót ( lepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz urz dze ,
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.
2) wymagane odr bnymi przepisami protoko y pomiarów, prób i sprawdze ,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Post powanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno ci.
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno ci wykonania robót i zastosowanych materia ów z
dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawow  zasad
przyjmuje si  doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno ci z wymaganiem.
Je eli wady nie s  istotne, nie obni aj  warto ci u ytkowej i nie zwi kszaj  kosztów eksploatacji
obiektu mo liwe jest dokonanie odbioru elementu na nast puj cych warunkach:
- ocena jako ci za element lub obiekt zostanie obni ona co najmniej o 1,
- wynagrodzenie. za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obni one o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpo rednio zwi zane z tym
elementem zostanie wyd ony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie w ciwego wykonania robót w kwocie równej 10% warto ci
elementów lub obiektów, na które zosta  wyd ony okres gwarancji,

1.9.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporz dza protokó , który po zatwierdzeniu przez
zamawiaj cego stanowi podstaw  do rozliczenia robót.
W sk adzie komisji zawsze wyst puje w ciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz

ciwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

2.1. WST P
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotycz ce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotycz ce elementów placu budowy, które opisano w rozdziale nale y traktowa
jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno - higieniczne.
4. Punkt poboru wody
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
6. Wytwórnie i warsztaty.
7. Place sk adowe.
8. Drogi.
9. O wietlenie placu budowy.
10. Wyposa enie przeciwpo arowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Rozpocz cie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi  nale y opracowaniem
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracowa  wykonawca robót, który
uwzgl dnia w asne mo liwo ci techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z
Inwestorem w zakresie zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w specyfikacji.
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera :
1) opis techniczny obejmuj cy zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni u ytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien tak e zawiera  sposób
zabezpieczenia przeciwpo arowego placu budowy.
2) plan zagospodarowania sporz dzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie
nale y zaznaczy  wszystkie elementy zaplecza budowy cznie z projektowanymi przy czami energii
elektrycznej, wody i kanalizacji.
3) schemat pod czenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZ CE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona b  roboty budowlane, a
tak e na powierzchni, na której znajd  si  elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by  trwa e
i szczelne. Wysoko  ogrodzenia nie powinna by  mniejsza ni  1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc
publicznych ogrodzenie powinno by  pe ne, a od strony lasów lub terenów przemys owych dopuszcza
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si  stosowanie ogrodzenia a urowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nale y zamontowa  bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika  z uk adu komunikacyjnego dróg i
chodników znajduj cych si  poza placem budowy oraz planowanego uk adu komunikacyjnego w
obr bie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwiera  si  do wewn trz placu budowy, a ich
konstrukcja powinna zapewnia  bezpiecze stwo u ytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmuj  barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
3) magazyn narz dziowy i materia ów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),
4) magazyn ogólny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by  wyposa one w instalacj
elektryczn , a w okresie zimowym dodatkowo w instalacj  grzewcz . Liczba i wielko  obiektów
kubaturowych powinna wynika  z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umys owych i
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i
wielko ci sk adowanych materia ów, narz dzi i urz dze .

2.3.3. Obiekty sanitarno - higieniczne.
Obiekty sanitarno - higieniczne, które koniecznie nale y urz dzi  na zapleczu budowy obejmuj :
1) ust py (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

2.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by  zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku.
Punkt poboru wody powinien by  wyposa ony w armatur  umo liwiaj  pod czenie w a oraz pobór
wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody nale y utwardzi  i wyprofilowa  w
stron  od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nale y zorganizowa  do kanalizacji
lub studzienki ch onnej. Pobór wody dla potrzeb budowy nale y opomiarowa . Instalacj  wodoci gow
stanowi  punkt poboru wody nale y zabezpieczy  w okresie zimowym przed zamarzni ciem.
Miejsce poboru wody do picia nale y odpowiednio oznakowa .

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by  rozdzielnia budowlana
wyposa ona w licznik energii elektrycznej.

2.3.6. Wytwórnie i warsztaty.
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które maj
by  urz dzone na placu budowy wymagaj  w ciwego zabezpieczenia pod a gruntowego od
zanieczyszcze . Chroni  nale y w szczególno ci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i
warsztaty wymagaj  zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

2.3.7 Place sk adowe.
Place sk adowe przeznaczone do sk adowania materia ów budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a tak e materia ów i urz dze  uzyskanych z demonta u nale y lokalizowa  zgodnie z
ogólnymi zasadami sk adowania tych materia ów oraz w zale no ci od planowanej organizacji robót
budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sk adowe wymagaj  w ciwego zabezpieczenia
pod a gruntowego od zanieczyszcze . Chroni  nale y w szczególno ci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place sk adowe wymagaj  przygotowania powierzchni przez u enie tymczasowych
nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniej cych. Nawierzchnie tymczasowe mog  by
wykonane z p yt lub elementów prefabrykowanych. Pod e gruntowe mo e te  by  zabezpieczone
warstw wiru lub pospó ki.

2.3.8. Drogi.
Na placu budowy nale y wytyczy  i odpowiednio utwardzi  drogi s ce do transportu materia ów
budowlanych na plac budowy i w obr bie placu budowy. W pierwszej kolejno ci nale y wykorzystywa
drogi istniej ce, ale nie mog  one by  przeci ane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów,
których nacisk osi przekracza no no  nawierzchni drogi. Tras  dróg w obr bie placu budowy zaleca
si  tak wytyczy . aby mo na by o wyjecha  z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa
przelotowa). Nawierzchni  dróg nale y utwardzi  w zale no ci od wielko ci przewidywanego



7

obci enia pojazdami. Nawierzchni  dróg mo na wykona  z p yt lub elementów prefabrykowanych,
ucznia lub lu.

2.3.9. O wietlenie placu budowy.
Plac budowy nale y o wietli  stypizowanym sprz tem do o wietlenia placów budów. Na placu budowy
nale y zainstalowa  co najmniej 3 oprawy rt ciowe.

2.3.10. Wyposa enie przeciwpo arowe.
Ka dy obiekt kubaturowy powinien by  wyposa ony w ga nic  o masie 2 kg rodka ga niczego.
Niezale nie od tego nale y urz dzi  punkt przeciwpo arowy wyposa ony w nast puj cy sprz t
ga niczy:

l) agregat proszkowy 25 kg - l szt,
2) ga nice proszkowe lub niegowe - 2 szt,
3) koce ga nicze - 2 szt,
4) beczk  z wod  o pojemno ci 200 dm3 - l szt,
5) wiadra - 2 szt,
6) opaty - 2 szt.

Sprz t ga niczy powinien by  poddawany badaniom technicznym i czynno ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre lonymi w przepisach szczególnych.

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpocz cia wykonywania
robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy nale y sporz dzi  protokó . Odbiór urz dze  i
instalacji elektrycznych musi by  poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protoko ami w zakresie
skuteczno ci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodoci gowej zabezpieczaj  w
wod  dla potrzeb budowy wymaga wcze niejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w
odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

2.5. OCHRONA ISTNIEJ CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniej ce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodze ,
zanieczyszcze  i ska . Koszty zwi zane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyj tek stanowi  tereny, na których zaprojektowano
nowe zagospodarowanie. Je eli istniej ce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, ziele  i inne
elementy ma ej architektury s  uszkodzone to wykonawca robót zobowi zany jest w czasie
przekazywania placu budowy sporz dzi  inwentaryzacj  uszkodze  wraz z dokumentacj
fotograficzn  i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza  dla Inwestora. Naprawa tych,
zinwentaryzowanych uszkodze  nie wchodzi w zakres zamówienia.

STB 01.01.00. ROZBIÓRKI I DEMONTA  ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i
demonta owych elementów budowlanych oraz sposobu post powania z materia ami pochodz cymi z
rozbiórek i demonta y. Rozdzia  ten obejmuje nast puj ce elementy, które podlegaj  rozbiórkom i
demonta om w cz ci lub w ca ci:
1. Rozbiórk  schodów terenowych.
2. Rozbiórk  murków oporowych.
3. Rozbiórk cian murowanych z ceg y i elementów betonowych.
4. Wycink  drzew istniej cych. (zaznaczone na palnie zagospodarowania terenu)
Wszystkie elementy i materia y pochodz ce z rozbiórek i demonta y zostan  ocenione przez komisj
Zamawiaj cego pod wzgl dem dalszej przydatno ci do u ycia i wykorzystania. W zale no ci od stanu
technicznego elementy i materia y pochodz ce z rozbiórek i demonta y mog  by  zaklasyfikowane do
nast puj cych grup:
- materia y nadaj ce si  do powtórnego u ycia lub wbudowania;
- materia y nie nadaj ce si  do powtórnego u ycia lub wbudowania.
Obowi zkiem Wykonawcy jest wst pne posegregowanie materia ów pochodz cych z rozbiórki wg
rodzaju materia u i grupy. Komisja powo ana przez Zamawiaj cego dokona oceny warto ci technicznej
i u ytkowej materia ów pochodz cych z rozbiórek lub demonta y i sporz dzi z tych czynno ci protokó
przeklasyfikowania materia ów.
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Materia y zaklasyfikowane do grupy materia ów nie nadaj cych si  do powtórnego u ycia lub
wbudowania zostan  pozbawione cech u ytkowych (przez Wykonawc ) (wybrakowane), a nast pnie
wywiezione z terenu budowy na sk adowisko odpadów, do skupu z omu itp. Wybrakowane materia y,
które s  surowcami wtórnymi (z om, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu
Zamawiaj cego. rodki finansowe uzyskane z ich sprzeda y powinny wp yn  na konto
Zamawiaj cego. Pozosta e wybrakowane materia y Wykonawca powinien wywie  na sk adowisko
odpadów. Koszty sk adowania odpadów ponosi Wykonawca.
Materia y zaklasyfikowane do grupy materia ów nadaj cych si  do dalszego u ycia lub wbudowania
komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materia y zostan  podzielone na cz , która
zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz cz , która nie mo e by  wbudowana w
remontowany obiekt. Materia y stanowi ce cz , która zostanie powtórnie wbudowana w
remontowany obiekt zostan  przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania
(ilo ciowo - warto ciowym). Natomiast materia y stanowi ce cz , która nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowi zany do przewiezienia do wskazanego magazynu
Zamawiaj cego. Dokumenty potwierdzaj ce podzia  materia ów z rozbiórki na grupy,
przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiaj cego lub
sprzeda y stanowi  podstaw  do rozliczenia robót rozbiórkowych i demonta y. Rozliczenie robót
rozbiórkowych i demonta owych jest warunkiem koniecznym do rozpocz cia czynno ci odbiorowych
zwi zanych z odbiorem ko cowym obiektu.

1.1. ROZBIÓRK  SCHODÓW TERENOWYCH I MURKÓW OPOROWYCH

1.1.1. WST P
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych murków oporowych i elementów betonowych. Sposób post powania z materia ami
pochodz cymi z rozbiórek i demonta u zosta  opisany we wst pie rozdzia u "Rozbiórki i demonta e
elementów budowlanych".

1.1.2. MATERIA
Murki oporowe elbetowe, elementy betonowe z betonu B l0 - B 20, zbrojone stal ebrowan  i g adk .

1.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK
Rozbiórki elementów betonowych nale y wykona  sposobem r cznym. W czasie wykonywania
rozbiórek nale y przestrzega  warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany nale y sk adowa  osobno,
zadba  aby nie uleg  zanieczyszczeniu. Gruz betonowy i ceglany nale y rozdrobni  na bry y nie
wi ksze ni  10 cm (maksymalny wymiar).

1.1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narz dzia,
sprz t, znajomo  technologii rozbiórki i warunków BHP),
2) sprawdzenie podzia u materia ów pochodz cych z rozbiórki wg rodzaju materia u i grupy oraz
okre lenie ich ilo ci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materia ów pochodz cych z rozbiórki,
4) sprawdzenie rozliczenia materia ów pochodz cych z rozbiórki.

1.2. ROZBIÓRKA RÓ NYCH ELEMENTÓW ZEWN TRZNYCH

1.2.1. WST P
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbiórkowych
ró nych elementów zewn trznych z ceg y i elementów betonowych. Sposób post powania z
materia ami pochodz cymi z rozbiórek i demonta u zosta  opisany we wst pie rozdzia u "Rozbiórki i
demonta e elementów budowlanych".

1.2.2. MATERIA
W wyniku rozbiórek uzyskane zostan  nast puj ce materia y:

- gruz betonowy,
- gruz z zaprawy cementowej,
- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,
- ytki chodnikowe 50 x 50 i 35 x 35,
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- kraw niki i obrze a chodnikowe
- kszta towniki i pr ty stalowe,
- piasek i pospó ka z ró nego rodzaju podsypek
- papa asfaltowa lub smo owa,
- ró ne materia y bitumiczne,
- inne.

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIÓREK
Rozbiórki ró nych elementów zewn trznych nale y wykona  sposobem r cznym. W czasie
wykonywania rozbiórek nale y przestrzega  warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nale y
sk adowa  osobno z zadba  aby nie uleg  zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nale y
rozdrobni  na bry y nie wi ksze ni  10 cm (maksymalny wymiar).

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narz dzia,
sprz t, znajomo  technologii rozbiórki i warunków BHP),
2) sprawdzenie podzia u materia ów pochodz cych z rozbiórki wg rodzaju materia u i grupy oraz
okre lenie ich ilo ci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materia ów pochodz cych z rozbiórki,
4) sprawdzenie rozliczenia materia ów pochodz cych z rozbiórki.

1.3. WYCINKA DRZEW.

1.3.1. WST P
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wycinka drzew
istniej cych. Sposób post powania z materia ami pochodz cymi z rozbiórek i demonta u zosta
opisany we wst pie rozdzia u "Rozbiórki i demonta e elementów budowlanych".

1.3.2. MATERIA
W wyniku wycinki uzyskane zostan  nast puj ce materia y:

- jesion – obwód 0,70 m
- b – obwód 1,50 m
- lipa – obwód 0,95 m
- brzoza – obwód 0,60 m
- jesion – obwód 0,90 m
- topola – obwód 1,00 m
- b – obwód 1,80 m

1.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA WYCINKI
Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880/ -
usuni cie drzew lub krzewów z terenu nieruchomo ci mo e nast pi  po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomo ci.

Nie wymagane jest zezwolenie na usuni cie drzew:

- owocowych

- na plantacjach drzew i krzewów,

- których wiek nie przekracza 5 lat,

- usuwanych na podstawie decyzji w ciwego organu z wa ów przeciwpowodziowych,

- które utrudniaj  widoczno  sygnalizatorów i poci gów, a tak e utrudniaj  eksploatacj  urz dze
kolejowych

Wycink  drzew nale y wykona  sposobem r cznym. W czasie wykonywania robót nale y przestrzega
warunki BHP.

1.3.4. ODBIÓR ROBÓT – WYCINKI DRZEW
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania wycinki (ubiór ochronny, narz dzia,
sprz t, znajomo  technologii wycinki i warunków BHP),
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2) sprawdzenie podzia u materia ów pochodz cych z wycinki wg rodzaju materia u i grupy oraz
okre lenie ich ilo ci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materia ów pochodz cych z wycinki,
4) sprawdzenie rozliczenia materia ów pochodz cych z wycinki.

STB 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZYWYKONYWANIU WYKOPÓW POD
FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych i ma ej architektury realizowanej w obr bie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
a. wykonanie wykopów w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. zasypanie wykopu

1.4 Okre lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okre la dokumentacja, która
powinna zawiera :

-  rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno - wysoko ciowy,
- nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
- wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
- szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki,

nasypu itp.)
1.4.2. G boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia
warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.4. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nie przesuni tych blokach, którego próbki nie
wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma
na ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, po one poza placem budowy.
1.4.9. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru: Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [3], s ca do oceny zag szczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z norm  BN-77/S931- 12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,
okre lona wg wzoru: U = d60/d10



11

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania przez
Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców ewentualnie
dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
- Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w
ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  by  jednorodne wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego podzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i wp ynie to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie
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tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp.,
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania

Stosuj c si  do ych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczalne do u ytku .
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania, je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na
terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych
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w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
materia ów i gruntu, wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od

adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako czenia przez
Inspektora nadzoru). Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymanie nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie
przepisy wydane przez organa administracji pa stwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które

 w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w
sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie
zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y (GRUNTY) – OGÓLNE  WYMAGANI

2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w
celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj
wymagania ST w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów w adzy na
pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a. . Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga
ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do
robót chyba e postanowienia ogólnych lub szczegó owych warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazany umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga
umowy lub wskaza  inspektora nadzoru. .
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Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach

umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i
by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót
ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest
zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to  gruntów przydatnych ze róde  w asnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na
odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny
z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t. maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urz dzenia do hydromechanizacji itp),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.)
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.)
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami ST,PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y
wyznaczy  przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi
wykopów powinny by  wytyczone na awach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzane
przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktów za amania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  Wi ksze ni  +/- 10 cm.
Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy  +1 cm i - 3 cm.
Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +/- 10 cm, a
kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10º o jego warto ci wyra onej
tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza
10 cm przy pomiarze at  3-metrow

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych,
tak aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa  w ca ym okresie
trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.
Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa a
nieprzydatno  Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami
przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te
czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny
rowków odwadniaj cych, umo liwiaj cy szybki odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót
6.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

- organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót.
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i Sterowania jako ci  wykonywanych

robót.
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada )
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
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- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom

6.1.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy,
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj . zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do
pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn
ujemnie na wyniki bada . Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych
materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobiera badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm , aprobat
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1, i które spe niaj  wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót.
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i

ostatecznych odbiorów robót.
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

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

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów.

[3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót.
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty;

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
. w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
. w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do
odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci wykopu Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3m i

poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 20m
2 Pomiar szeroko ci dna
3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20m

oraz w punktach w tpliwych
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6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm

6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1
cm

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci
pochy1enia wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  dna wykopu
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  10 cm

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe. na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj
zasadniczego wp ywu na jako  robót ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót
ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii

osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo
pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach transportowych lub
nasypie z uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, e dolne
warto ci stosowa  w nasypach przed ich zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na
jednostkach transportowych.
Ilo ci. które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc .
Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne
wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w
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dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku  wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog  by  do czone w
formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w
konfrontacji z dokumentacj  projektow  ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
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podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga
przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó   odbioru
ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów
za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych ( np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,
9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad zaistnia ych
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN - B - 02480  Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
2. PN-B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
4. PN-B 04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pó niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy j
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ELBETOWYCH

1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygi cie, przyci cie, czenie oraz monta )

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych robót zbrojarskich

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu robót elbetowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-B-
03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetonowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowania  PN
-89/H-06250
Roboty betonowe i elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1 .5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne”  pkt.2

2.2 Pr ty zbrojarskie ze stali A-0 powinna odpowiada  normie PN-93/H-84023 Stal okre lonego
zastosowania Stal zbrojeniowa. Gatunki

2.3 Pr ty zbrojarskie ze stali A-JII powinna odpowiada  normie PN-93/H-84023 Stal okre lonego
zastosowania Stal zbrojeniowa. Gatunki

2.4. Drut okr y powinna odpowiada  normie PN-67/M-80026 Druty okr e ze stali niskow glowej
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ogólnego przeznaczenia
1. Dostarczone na budow  pr ty zbrojeniowe w postaci kr gów lub pr tów prostych w wi zkach

powinny mie  za wiadczenie o jako ci (certyfikat). Kr gi i wi zki pr tów powinny by
zaopatrzone w przywieszki zawieraj ce: znak wytwórcy, rednic  minimalna znak stali, numer
wytopu, znak obróbki cieplnej.

2. Pr ty ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny by  okr e, a na ich powierzchni powinny
znajdowa  si  dwa eberka pod ne usytuowane przeciwleg e do siebie i biegn ce
równolegle do pod nej osi pr ta. Mi dzy tymi eberkami powinny znajdowa  si eberka
poprzeczne usytuowane w tzw. jode  i nachylone do osi pod nej pr ta z jednej strony pod

tem a= 60°, a z drugiej strony pod k tem 360°-  = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by  wykonane z pr tów z drutu g adkiego lub profilowanego na zimno,
krzy uj cych si  pod k tem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno ci tych wymiarów i po czonych
za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego). Siatki standardowe o wymiarach
sta ych 6,0 x 2,45 m z drutu g adkiego lub profilowanego powinny by  produkowane na sk ad. Siatki
typowe nale y wykonywa  wed ug indywidualnych zamówie . D ugo  tych siatek nie mo e by
wi ksza ni  12 m. a  szeroko  nie wi ksza ni  2,45 m. Dopuszcza si  rozstawienie pr tów
poprzecznych w siatkach typowych w odleg ciach ustalonych przez zamawiaj cego. Siatki
standardowe i typowe powinny by  produkowane w wyspecjalizowanych zak adach. wyposa onych w
automatyczne zgrzewarki. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane p askie i
przestrzenne szkielety zbrojeniowe. P askie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych
elementów zbroje  konstrukcji z betonu powinny by  wykonywane ze stalowych pr tów prostych
krzy uj cych si  pod k tem 90°, po czonych za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowego
(garbowego) w miejscach styków. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nale y wykonywa  z p askich
szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych pr tów stalowych po czonych za pomoc . elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego ukowego.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Sprz t do wykonania robót zbrojarskich
Prace zbrojarskie nale y wykonywa  specjalistycznymi urz dzeniami - gi tarkami. prostowarkami.
no ycami stanowi cymi wyposa enie zbrojami.
Sprz t ma spe nia  wymogi BHP. osoby go obs uguj ce powinny by  odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2 Transport
Zastosowane materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgl dem mo liwo ci u enia i umocowania adunku oraz bezpiecze stwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed rozpocz ciem robót zbrojarskich nale y:
            a. dokona  odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetonowe i spr one. Obliczenia statyczne i
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projektowanie PN -89/H-06250 Roboty betonowe i elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pr tów zbrojeniowych
a) Oczyszczanie pr tów zbrojeniowych

- Pr ty stalowe, przed ich u yciem do wk adek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale y
oczy ci  z kurzu, ziemi, zgorzeliny, lu nej rdzy, t ustych plam lub innych zanieczyszcze

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we
ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej korozji.

- Pr ty stalowe u yte do wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

b) Prostowanie i ci cie pr tów zbrojeniowych
- W przypadku prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy. miejsca zamocowania

pr tów oraz tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy  ogrodzeniem
chroni cym pracowników.

- Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
-  przebywanie .pracownikom wzd  wyci ganego pr ta zbrojeniowego w czasie prostowania

stali,
-  przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sk adowisk.
- Wprowadzanie ko ca pr ta ze zwoju do pro ciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
- Ko owrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze  pomi dzy ko owrotkami a

pro ciarkami powinny by  ogrodzone.
- Przy ci ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- w przypadku ci cia pr tów no ycami r cznymi nale y ci ty pr t oprze  obustronnie na

koz ach lub stole zbrojarskim
- ci cie pr tów o rednicy wi kszej ni  20 mm no ycami jest zabronione,
- przy mechanicznym przecinaniu pr tów', chwytanie r  pr tów w odleg ci mniejszej  ni

50cm od no yc tn cych jest zabronione.

c) Gi cie pr tów zbrojeniowych
Przy gi ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- gi cie pr tów o rednicy do 20 mm mo e by  wykonywane r cznie lub mechanicznie,
- pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm mog  by  odginane wy cznie za pomoc  urz dze

mechanicznych, gi cie pr tów o rednicy powy ej 30 mm w stanie ogrzanym nale y
ograniczy  tylko do stali walcowanych na gor co i przy zachowaniu szczegó owych
wytycznych dla tego rodzaju dokumentacji technicznej robót zbrojarskich.

- zak adanie pr tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu pr tów zbrojeniowych na
mechanicznej gi tarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki.

5.3.2. Monta  zbrojenia
(a) Ogólne zasady monta u
1. Ustawianie lub uk adanie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych
schematów zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y
dalszy monta  zbrojenia.
2. Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze
wytwórczych i monta owych
3. Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa
4. Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i
przemieszcze  podczas podawania materia u i zag szczania mieszanki betonowej
5. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu tak, aby grubo  otuliny betonu odpowiada a
warto ciom podanym w projekcie lub  w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów
1.  Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów
oznaczonego w projekcie.
3. Monta  zbrojenia z pr tów pojedynczych w belkach i s upach mo na wykona  bezpo rednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dost pu w czasie robót zbrojarskich.
4. czenie poszczególnych pr tów zbrojenia mi dzy sob  powinno odpowiada  wymaganiom
podanym powy ej
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(c) Monta  zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów p askich
1. Monta  zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów p askich nale y wykonywa  dok adnie wed ug
rysunków roboczych elementów.
Poszczególne siatki i szkielety powinny by  usytuowane zgodnie z projektem.
2. przy monta u zbrojenia p yt siatkami zgrzewanymi nale y zwróci  szczególn  uwag  na
usytuowanie pr tów no nych i rozdzielczych w sposób zapewniaj cy projektowan  wysoko

ytkow  p yty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana po enia pr tów rozdzielczych i g ównych, mo e
bowiem spowodowa  zmniejszenie no no ci elementu oraz znaczne przesuni cie pionowe zbrojenia
w stykach siatek.
3. Na d ugo ci styków i na d ugo ci zakotwienia siatek i szkieletów p askich powinien znajdowa  si  co
najmniej jeden pr t poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
1. Zbrojenie wszystkich elementów elbetowych powinno by  poddane kontroli przed

zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogl dziny
- badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami,
- badanie zgodno ci wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem.
- sprawdzenie za wiadcze  jako ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w

specjalistycznych zak adach centralnych,
- badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by  wi ksze ni

podano w tabeli poni ej.

 Dopuszczalne odchy ki wymiarów w wykonaniu zbrojenia
okre lenie wymiaru warto  odchy ki

Od wymiarów siatek i szkieletów
wi zanych lub zgrzewanych:
a) w d ugo ci elementu
b)  w szeroko ci (wysoko ci) elementów
przy wymiarze do 1 m
przy wymiarze powy ej 1 m

 10mm

 5mm
 10 mm

W rozstawie pr tów pod nych
poprzecznych i strzemion:
a) przy rednicy 20 mm
b) przy rednicy 20 mm

 10mm
 0,5 d

W po eniu odgi  pr tów  0,2 d
w grubo ci warstwy otulaj cej  10mm
W po eniu po cze  (styków) pr tów  25mm

6.3. Warunki bada  stali i innych materia ów powinny by  wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym w normach
Pa stwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostk  upowa nion  do wydawania aprobat technicznych.  W zale no ci od rednicy pr tów i klasy
stali pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczone w postaci kr gów lub wi zek pr tów prostych.

rednica kr gów powinna wynosi  550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wi zek pr tów nie
powinna przekracza  5000 kg.
Pr ty proste wszystkich klas powinny by  dostarczone o d ugo ciach 10 - 12 m, je eli w zamówieniu
nie okre lono innej d ugo ci wymaganej.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt. 7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robót nale y wykonywa  w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielko ci obmiarowe robót zbrojarskich okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór deskowania nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6
ST da y pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.
elbetonowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowania PN -89fH-06250 Roboty betonowe i
elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-06250 Roboty betonowe i elbetowe.

Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. odbiór deskowa  i rusztowa ,
d. badanie prawid owo ci i dok adno ci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale y sporz dzi  protokó , w którym powinny by  podane numery
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst pstwa od projektu, stwierdzenie o usuni ciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protoko u odbioru zbrojenia do czamy:

- za wiadczenia o jako ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protoko y badania po cze  zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezale nie od protoko u odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczaj cym zbrojenie do zabetonowania powinny by  wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego. b dzie umowa  Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN -72/8-06270 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-8-03264:2002 Konstrukcje betonowe. elbetonowe i spr one.

Obliczenia statyczne i projektowania
P N-89/H-84023 Stal okre lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-81/H-84023 Stal okre lonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
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PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Pr ty g adkie
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pr ty g adkie - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Pr ty ebrowe
PN-1S0 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pr ty ebrowe - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

STB 01.04.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót elbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
- wylanie aw fundamentowych elbetowych z B-20 na pod u z B-10
- wylanie aw fundamentowych betonowych z B-20
- stóp fundamentowych elbetowych z B-20 na pod u z B-10
- podci gów elbetowych z betonu B-20
- wie ców elbetowych z betonu B-25
- nadpro a monolityczne z betonu B25
- schody wewn trzne z betonu B 25
- poduszki betonowe z B-20

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót elbetowe z betonu B-20 nale y rozumie
wszystkie prace budowlane  zwi zane z wykonaniem robót elbetowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje.

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych robót elbetowe

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu robót elbetowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-72/B-06270
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne. pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania ,
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
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wytrzyma ciowymi" i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia".
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiada  wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka na
deskowania powinna odpowiada  normie PN-83/D-97001 :19"Sk1ejka. Sklejka do deskowa .
Wymagania i badania."

2.3 Elementy stalowe rusztowa  sk adanych
Elementy stalowe do budowy rusztowa  sk adanych s  elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych
elementów powinien by  wykonany przez wytwórni  przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementów rusztowa  powinny odpowiada  wymaganiom dla:

- rur bez szwu wg PN-80/H-74219
- kszta towników wg PN-84/H-93000
- blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.4 Beton konstrukcyjny B-25 dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj tej w
projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. rednica kruszywa nie mo e by  wi ksza ni  16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu u atwiaj cych betonowanie mog  by  stosowane w ilo ciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza si  stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych rodków kontroli.

2.5 Beton konstrukcyjny B-20 dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj tej w
projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. rednica kruszywa nie mo e by  wi ksza ni  16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu u atwiaj cych betonowanie mog  by  stosowane w ilo ciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza si  stosowania do elementów
konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych
rodków kontroli.

2.6 Beton konstrukcyjny B-10 dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj tej w
projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
Konsystencja betonu plastyczna K-3. rednica kruszywa nie mo e by  wi ksza ni  16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu u atwiaj cych betonowanie mog  by  stosowane w ilo ciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza si  stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych rodków kontroli.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.3

3.3 Sprz t do wykonania robót elbetowych
Rusztowania i deskowania
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z za on  technologi . Zaleca si  stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa  i
deskowa  oferowanych przez specjalistyczne przedsi biorstwa.
Betonowanie konstrukcji.
Roboty nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag szczania.
Dobór rodków transportu wewn trznego powinny zapewni  dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o za onej konsystencji oraz przyj tego sposobu zag szczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.0000 . „Wymagania ogólne" pkt.4
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4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgl dem mo liwo ci u enia i umocowania adunku oraz bezpiecze stwa
transportu Transport poziomy elementów Sposób za adowania i umocowania elementów otrzymanych
z demonta u rusztowa  i deskowa  na rodki transportu powinien zapewnia  ich stateczno  i
ochron  przed przesuni ciem si adunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki
przestrzenne powinny by  odpowiednio zabezpieczone przed odkszta ceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementów sk adanych. Uchwyty do zamocowania st  nie powinny by
zniekszta cone lub wygi te. Podnoszone elementy powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniem,
na przyk ad przez zastosowanie podk adek drewnianych pod p ta lub haki podnosz ce elementy.
Sk adowanie elementów rusztowa  stalowych. Elementy nale y uk ada  na podk adach drewnianych
dla zabezpieczenia od zetkni cia z ziemi , zalania wod  i gromadzenia si  wody w zag bieniach
konstrukcji. Przy uk adaniu elementów w stosy pionowe nale y stosowa  odpowiednio roz one
podk adki drewniane mi dzy elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkszta ceniami
wskutek przegi cia lub docisku, oraz zachowa  odst py umo liwiaj ce bezpieczne podnoszenie
elementów. .Przy sk adowaniu elementów w bazach (magazynach) na d szy okres czasu nale y
przeprowadza  okresow  kontrol  elementów, zwracaj c szczególnie uwag  na zabezpieczenie przed
korozj . Przy stosowaniu rusztowa  i deskowa  systemowych nale y przestrzega  wymogów jakie
narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budow  nie powinien powodowa  jej segregacji, zmian konsystencji
i sk adu Mieszanka betonowa musi by  transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie mo e by  d szy ni :
. 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 C
.40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 C
 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 C '
Stosowanie rodków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed rozpocz ciem robót elbetowych nale y :

- sprawdzi  czy opór jednostkowy pod a gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej równy warto ci wskazanej w projekcie

- dokona  odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przyst pieniem do betonowania powinien przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która okre la  b dzie kolejno  betonowania i czas
wykonania robót oraz planowa  termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robót elbetowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -88/B-
06250 Roboty betonowe i elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
Budow  rusztowa  i deskowa  nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz wg
wymaga  BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i
wykonania”. Przyk adowe wymiary elementów deskowa  stropów elbetowych pokazano w za czonej
poni ej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowa  powinno uwzgl dnia  podniesienie wykonawcze
zwi zane ze strza  konstrukcji, ugi ciem i osiadaniem rusztowa  pod wp ywem ci aru u onego
betonu o ile wielko ci te podane s  w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwi zane z nim
rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz
bezpiecze stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowa  i zwi zanych z nimi
rusztowa , projekt ich powinien by  ka dorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporz dzonych
w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzona na si y
wywo ane parciem wie ej Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzgl dnieniem szybko ci betonowania. sposobu zag szczania i obci ania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowa  powinna umo liwia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  ich
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ycia. Tarcze deskowa  powinny by  tak szczelne, aby zabezpiecza y przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Mo na stosowa  deskowania metalowe i podlegaj  one takim samym wymaganiom
jak drewniane. Blachy u yte do tych szalunków winny mie  grubo  zapewniaj c im
nieodkszta calno . by rub i nitów powinny by  zag bione. Klamry lub inne urz dzenia cz ce
powinny zapewni  sztywne po czenie szalunków i mo liwo  ich usuni cia bez zniszcze  betonu.
Deskowania winny by  chronione przed rdz  t uszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wn trze
szalunków powinno by  pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nat uszczenie nale y wykona  po zako czeniu budowy deskowa  lecz
przed u eniem zbrojenia, które w adnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek rodkiem. ruby. pr ty, ci gi w deskowaniach powinny by  wykonane ze stali w ten
sposób, by ich cz  pozostaj ca w betonie odleg a by a od zewn trznej powierzchni co najmniej o
25 mm. Otwory po ci gach nale y wype nia  zapraw  cementow  1 :2. Podczas betonowania z
konstrukcji nale y usuwa  wszelkie rozporki i zastrza y z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od
zewn trznej powierzchni betonu). Wszelkie kraw dzie betonu winny by ci te pod k tem 45° za
pomoc  listwy trójk tnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te musz  by  nast pnie usuwane z wykonanej
konstrukcji. Deskowania belek i rozpi to ci ponad 3.0 m powinny by  wykonane ze strza  robocz
skierowan  w odwrotnym kierunku od ich ugi cia, przy czym wielko  tej strza ki nie mo e by
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugi cia tych belek przy obci eniu ca kowitym (o ile
przewiduje to projekt). Deskowania powinny by  wykonane ci le wed ug Dokumentacji Projektowej i
przed wype nieniem mas  sprawdzone, aby wyklucza y mo liwo , jakichkolwiek zniekszta ce  lub
odchyle  w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawid owo  wykonania deskowa  i zwi zanych z
nimi rusztowa  powinna by  stwierdzona przez kontrol  techniczn . Deskowania nieimpregnowane
przed wype nieniem ich mas  betonow  powinny by  obficie zlewane wod .  W przypadku kiedy w
czasie prac monta owych zachodzi mo liwo  zetkni cia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta u powinny by  wy czone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, e podczas przenoszenia d wigiem cz ci montowanej konstrukcji
mog  dotyka  przewodów elektrycznych, nale y wykona  odpowiednie zabezpieczenie
uniemo liwiaj ce zetkni cie przewodów z konstrukcj . Nale y przewidzie  na ka dym rusztowaniu
drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowa , e dost p do nich
przewidziany jest jedynie przez wspinanie si  po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowa
powinny by  pomosty z desek z obustronnymi por czami wysoko ci co najmniej wysoko ci 0.15m.
Szeroko  swobodnego przej cia dla robotników nie powinna by  mniejsza od 0.60 m. Wykonanie
rusztowa  i deskowa  systemowych nale y wykona  wed ug zalece  dostawcy systemu.

5.3.2 U enie mieszanki betonowej i piel gnacja betonu
Przygotowanie do u enia mieszanki betonowej obejmuje nast puj ce czynno ci:
1.Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  formalnie stwierdzona prawid owo  wykonania
wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: .

- wykonanie deskowania, rusztowa , usztywnie , pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robót zanikaj cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawid owo  rozmieszczenia i niezawodno  zamocowania elementów kotwi cych zbrojenie i
deskowanie formuj ce kana y. przepony oraz innych elementów ustalaj cych po enie armatury itd.,
gotowo  sprz tu i urz dze  do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by  bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone ze mieci,
brudu, p atków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz ci s upków i cian.
3. Powierzchnie ok adzin z betonu przylegaj ce do betonu powinny by  zwil one wod  bezpo rednio
przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materia ów powinny by
powleczone rodkiem uniemo liwiaj cym przywarcie betonu do deskowania. Je eli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si  deskowanie drewniane jednorazowe, nale y je zmoczy  wod .
5. Powierzchnie uprzednio u onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w  konstrukcje monolityczne powinny by  przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozosta a w zag bieniach betonu powinna by  usuni ta.

W czasie uk adania mieszanki betonowei nale y przestrzega  nast pui cych ogólnvch zasad:

1. Wysoko  swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i g sto plastycznej
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nie powinna przekracza  3.0 m.
2. S upy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wi kszym ni  80x80 cm, bez krzy uj cego si
zbrojenia, mog  by  betonowane od góry z wysoko ci nie wi kszej ni  5.0 m. przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciek ej betonowanie s upów od góry mo e si  odbywa  z
wysoko ci nie przekraczaj cej 3.0 m.
3. W przypadku uk adania mieszanki betonowej z wi kszych wysoko ci od podanych w p. 1 i 2 nale y
stosowa  rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r kawy) itp.
Przy konieczno ci zastosowania urz dze  pochy ych nale y ich wyloty zaopatrzy  w urz dzenia (klapy
ruchome) pozwalaj ca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej u enia bez
rozwarstwienia. Przy uk adaniu mieszanki betonowej z  wysoko ci wi kszej ni  10,0 m nale y
stosowa  odcinkowe przewody gi tkie zaopatrzone w po rednie i ko cowe urz dzenie do redukcji
pr dko ci padaj cej mieszanki.
4. Uk adanie mieszanki betonowej powinno by  wykonywane przy zachowaniu nast puj cych
warunków ogólnych:

- .- w czasie betonowania nale y stale obserwowa  zachowanie si  deskowa  i rusztowa , czy
nie nast puje utrata prawid owo ci kszta tu konstrukcji,

- szybko  i wysoko  wype nienia deskowania mieszank  betonow  powinny by  okre lone
wytrzyma ci  i sztywno ci  deskowania przyjmuj cego parcie wie o u onej mieszanki.

- w okresie upalnej, s onecznej pogody u ona mieszanka powinna by  niezw ocznie
zabezpieczona przed nadmiern  utrat  wody,

- w czasie deszczu uk adana i u ona mieszanka betonowa powinna by  niezw ocznie
chroniona przed wod  opadow ; w przypadku gdy na wie o u on  mieszank  betonow
spad a nadmierna ilo  wody powoduj ca zmian  konsystencji mieszanki, nale y j  usun .

- w miejscach, w których skomplikowany kszta t deskowania formy lub g sto u one zbrojenie
utrudnia mechaniczne zag szczanie mieszanki, nale y dodatkowo stosowa  zag szczanie

czne za pomoc  sztychowania.
5. Przebieg uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by  rejestrowany w dzienniku
robót, w którym powinny by  podane:

- data rozpocz cia i zako czenia betonowania ca ci i wa niejszych fragmentów lub cz ci
budowli,

-  wytrzyma  betonu na ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej.

- daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nast pnie wyniki i terminy bada  .

- temperatura zewn trzna powietrza i inne dane dotycz ce warunków atmosferycznych.

Zaq szczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana za pomoc  urz dze  mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zag szczania nie powinna ulega  rozsegregowaniu, a ilo
powietrza w mieszance betonowej po zag szczeniu nie powinna by  wi ksza od dopuszczalnej.
3. R czne zag szczanie mo e by  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciek ej i
pó ciek ej lub gdy zbrojenie jest zbyt g sto rozstawione i nie pozwala na u ycie wibratorów
pogr anych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogr anych odleg  s siednich zag bie  wibratora nie powinna by
wi ksza ni  1.5-krotny skuteczny promie  dzia ania wibratora. Grubo  warstwy zag szczanej
mieszanki betonowej nie powinna by  wi ksza od d ugo ci bu awy wibratora (roboczej jego cz ci).
Wibrator w czasie pracy powinien by  zag biony na 5-10 cm w doln  warstw  poprzednio u onej
mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych p aszczyzny ich dzia ania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi  na siebie na odleg  10-20 cm. Grubo  zag szczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza  w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr anych, pr dko  posuwu wibratorów
powierzchniowych. jak i skuteczny promie  dzia ania obydwu typów wibratorów powinny by  ustalone
do wiadczalnie dla ka dego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by  ustalone do wiadczalnie w zale no ci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odleg ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej
itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by  dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa , przy czym:
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a)  wibratory wg bne nale y stosowa  do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i g sto
plastycznej: wibratory wg bne  o du ej mocy (powy ej 1,47 kW) nale y stosowa  dla konstrukcji
betonowych i konstrukcji elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wg bne malej mocy (poni ej 1,47 kW) nale y stosowa  do
konstrukcji betonowych oraz elbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nale y stosowa  do konstrukcji betonowych lub elbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w
wibrowania pod y, stropów, p yt itp.: p aszczyzny dzia ania wibratorów powierzchniowych na

siednich stanowiskach powinny zachodzi  na siebie na odleg  oko o 20 cm; grubo  warstwy
betonu zag szczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by  wi ksza ni :

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,

c) wibratory pr towe nale y stosowa  do konstrukcji elbetowych o bardzo g stym zbrojeniu, nie
pozwalaj cym na u ycie wibratorów wg bnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi za a na tyle, e
nie ulega uplastycznieniu pod wp ywem dzia ania wibratora jest mo liwe dopiero po osi gni ciu przez
beton wytrzyma ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnia ego
betonu.
11. Zag szczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urz dzeniami pró niowymi powinno by
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urz dzenia i konstrukcji, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywno ci p yt deskowania umo liwiaj cych odci ganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- atwo ci monta u i rozbiórki deskowania,
- du ej szczelno ci komór podci nieniowych przylegaj cych do p yt deskowania odciagaj cych

wod ,
- atwo ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podci nieniowych.
- mo liwo ci niwelowania odchy ek wymiarowych wynikaj cych z niedok adno ci po enia

elementów i monta u zbrojenia.
12. R czne zag szczanie mieszanki betonowej nale y wykonywa  za pomoc  sztychowania ka dej

onej warstwy pr tami stalowymi w taki sposób, aby ko ce pr tów wchodzi y na g boko  5-10 cm
w warstw  poprzednio u on  oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania m otkiem
drewnianym.

Uk adanie mieszanki betonowej; w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych cz ci
powinien by  podany w projekcie wykonywania robót.
2. Mieszanka betonowa powinna by  dostarczana na miejsce u enia w sposób ci y przy
maksymalnym zmechanizowaniu transportu i uk adania.
3. Zag szczanie mieszanki betonowej powinno by  dokonywane za pomoc  wibratorów wg bnych
pojedynczych lub zespo u ( wibratorów na wspólnej ramie. Zag szczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomoc  wibratorów powierzchniowych dopuszcza si  tylko w przypadku
warstwy wierzchniej.
4. W przypadku uk adania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami. górna
powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna by  wyg adzana (z wyj tkiem ostatniej warstwy
wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych cz ci zamykaj cych budowl  powinno by
przeprowadzone dopiero  po zako czeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych cz ci

siednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót.
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urz dzenia wywo uj ce obci enia dynamiczne powinno
by  wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót.
7. Mieszanka betonowa powinna by  uk adana warstwami poziomymi o jednakowej grubo ci.
dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zag szczania mieszanki. Ka da
warstwa mieszanki powinna by  uk adana bez przerwy i tylko jedn  stron . Uk adanie mieszanki
uskokami (schodkami) mo e by  dopuszczone. je eli tego rodzaju przebieg betonowania zosta
ustalony w projekcie wykonywania robót. a sam przebieg uk adania mieszanki zosta  szczegó owo
okre lony.
S. Okres pomi dzy wykonaniem jednej warstwy a rozpocz ciem uk adania nast pnej warstwy
powinien by  ustalony do wiadczalnie przez laboratorium badawcze w zale no ci od temperatury
otoczenia. warunków atmosferycznych. w ciwo ci cementu i innych przewidywanych czynników.
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Uk adanie mieszanki betonowei w s upach i w cianach
1. S upy wolno stoj ce lub s upy ram powinny by  betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysoko ci nie przekraczaj c 5 m przy zag szczaniu .mieszanki betonowej wibratorami.
2. ciany powinny by  betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko ci nie przekraczaj cej
wysoko ci kondygnacji lub 3m.
3. S upy o powierzchni przekroju poni ej 0,16 m2 oraz ciany o grubo ci poni ej 15 cm, jak równie  o
dowolnym przekroju z krzy uj cym si  zbrojeniem (np. podci gi oparte na s upach) powinny by
betonowane odcinkami o wysoko ci nie wi kszej ni  2m przy jednoczesnym prawid owym
zag szczaniu mieszanki betonowej za pomoc  wibratorów wg bnych i przyczepnych albo r cznie
przez sztychowanie.
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by  dokonywane bez przerw. W przypadku
konieczno ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by  przyj te zgodnie z wymaganiami w g).
5. Dolna cz  s upa lub ciany powinna by  wype niona na wysoko  15 cm mieszank  betonow
przeznaczon  do betonowania po uprzednim usuni ciu kruszywa o uziarnieniu wi kszym ni  10 mm i
o wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  przewidziana w projekcie.

Uk adanie mieszanki betonowej w belkach i w p ytach
1. Belki i p yty zwi zane monolitycznie ze s upami lub cianami nale y betonowa  nie wcze niej ni  po
up ywie  1-2 godz. od chwili zabetonowania cian.
Uk adanie mieszanki betonowej w podci gach i p ytach stropowych, dachowych itp. powinno by
dokonywane jednocze nie i bez przerw. Przy wysoko ci podci gów przekraczaj cych 80 cm
dopuszcza si  ich betonowanie niezale nie od p yt.

Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si  znajdowa  w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie. Ukszta towanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy
bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by  uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si  znajdowa :

- w belkach i podci gach - w miejscach najmniejszych si  poprzecznych,
- w slupach - w p aszczyznach stropów, belek i podci gów,
- w p ytach - w linii prostopad ej do belek lub eber, na których wspiera si  p yta;

przy betonowaniu p yt w kierunku równoleg ym do podci gu dopuszcza si  przerw  robocz  w
rodkowej cz ci prz a p yty równolegle do eber, na których wspiera si  p yta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by  prostopad a do kierunku napr
ównych, tj. w zasadzie pod k tem ok. 45°, W s upach i belkach powierzchnia betonu w przerwie

roboczej powinna by  prostopad a do osi tych elementów, a w p ytach i cianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do
po czenia stwardnia ego ze wie ym betonem przez usuni cie z powierzchni stwardnia ego betonu
lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przep ukaniu miejsca przerwania beton
wod .
5. Resztki wody w zag bieniach betonu powinny by  usuni te przed rozpocz ciem betonowania.
6. Okres pomi dzy u eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a na eniem na t  warstw  drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by  ustalony przez
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zale no ci od temperatury zewn trznej, warunków
klimatycznych, w ciwo ci cementu i innych czynników wp ywaj cych na jako  konstrukcji. Je eli
temperatura powietrza wynosi wi cej ni  20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by

szy ni  2 godz.
7. Przy wznowieniu betonowania nie nale y dotyka  wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio

onego betonu.
8. W przypadku konieczno ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb dn  wysoko  po

zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerw , a  do ukazania si  widocznej szczeliny pomi dzy
deskowaniem a powierzchni  betonu.

Piel gnacja i dojrzewanie betonu
Piel gnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego piel gnacja
Warunki dojrzewania wie o u onego betonu jego piel gnacja w pocz tkowym okresie twardnienia
powinny:
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- zapewni  utrzymanie okre lonych warunków cieplno - wilgotno ciowych niezb dnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzyma ci betonu, uniemo liwia  powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni  twardniej cy beton przed uderzeniami, wstrz sami i innymi wp ywami pogarszaj cymi
jego jako  w konstrukcji.

2. W okresie piel gnacji betonu nale y:
a) chroni  ods oni te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzia aniem warunków atmosferycznych,
a szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich os anianie i
zwil anie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
b) utrzymywa  u ony beton w sta ej wilgotno ci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c) polewa  wod  beton normalnie twardniej cy, rozpoczynaj c polewanie po 24 godz. od chwili jego

enia, przy temperaturze + 15 C i wy ej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzie  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast pne om co najmniej 3 razy na dob .
Przy temperaturze poni ej -5 C betonu nie nale y polewa ,
d) nawil  beton bezpo rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w
okresie kilku godzin po zako czeniu naparzania powinna mie  odpowiedni  temperatur ,
dostosowan  do temperatury elementu.
3. Du e masywy betonowe powinny by  polewane wod  wed ug specjalnych instrukcji.
4. Du e poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog  by  powlekane rodkami

onotwórczymi zabezpieczaj cymi przed parowaniem wody. rodki te nanoszone na powierzchni
wie ego betonu powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:

utworzenie si  szczelnej pow oki powinno nast pi  nie pó niej ni  w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,
utworzona pow oka powinna by  elastyczna i mie  dobr  przyczepno  do betonu wie ego i
stwardnia ego oraz nie ulega  zmyciu pod wp ywem deszczu,
rodek b onotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenika  g biej w wie y beton ni  na 1 mm i nie

powinien wywo ywa  korozji betonu oraz stali.
5. wie o u ony beton stykaj cy si  z wodami gruntowymi, a szczególnie p yn cymi, powinien by
chroniony przed ich ujemnym wp ywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorz dny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Rozbiórka rusztowa  i deskowania
Ca kowita rozbiórka deskowa  i rusztowa  mo e nast pi  po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzyma ci betonu.
W zwyk ych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powy ej + 15°C mo na przyj  dla
betonów mostowych nast puj ce czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  p yt, belek lub uków,
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  s upów lub cian

Usuni cie kr yn, rusztowa  i podpór podtrzymuj cych deskowanie mo e by  rozpocz te nie
wcze niej ni  po up ywie:

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla p yt o rozpi to ci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 1525 MPa dla p yt o rozpi to ci do 6.0 m oraz cianek
- 28 dni dla elementów o wi kszych rozpi to ciach oraz dla ustrojów no nych ram

W przypadku ni szych temperatur dojrzewania ni  + 15 C obowi zuj cym kryterium jest wytrzyma/o
betonu. Gdy nie ma mo liwo ci sukcesywnego sprawdzania wytrzyma ci betonu w konstrukcji
mo na orientacyjnie przyj  do podanych wy ej czasów dojrzewania mno niki:

a) 1.5 - dla temperatury redniej tsr = +10 C
b) 2.0 - dla temperatury redniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dla temperatury redniej tsr =+ 1 C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed

nastaniem chodów wytrzyma ci co najmniej R 15 - 15 Mpa
Temperatur redni  dobow  oblicza  ze wzoru

t r = t7+t13+2t21

4
Rusztowania nale y rozbiera  stopniowo, pod cis ym nadzorem technicznym, unikaj c
jednoczesnego usuni cia wi kszej liczby podpór. Przy rozpi to ci prz se  wi kszych od 15 m i
ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno  usuwania podpór okre li  nale y na podstawie
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projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale y ustali  wg
PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe deskowa  i rusztowa  stosowanych przy wykonaniu konstrukcji

Rodzaj odchy ki Dopuszczalna
odchy ka od
wymiarów

projektowych [mm]
W odleg ci mi dzy podporami zginanych elementów deskowania I w
odleg ci mi dzy t nikami usztywniaj cymi stojaki rusztowa
a) na l m d ugo ci do
b) na ca e prz o nie wi cej ni

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeci cia si :
a) na I m szeroko ci nie wi cej ni
b) na ca ej wysoko ci konstrukcji nie wi cej ni
- w fundamentach
- w cianach i s upach do wysoko ci 5 m podtrzymuj cych stropy
monolityczne
- w cianach i s upach o wysoko ci powy ej 5 m
- w s upach szkieletów elbetowych po czonych z belkami
- w belkach i ukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego po enia nie
wi cej ni :
a) w fundamentach
b) w cianach, s upach, belkach, podci gach i ukach

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, lizgowego i
przesuwnego nie wi cej ni

W odleg ci mi dzy wewn trznymi powierzchniami cian

Miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania od strony stykania si
z betonem (przy sprawdzaniu at  o d ugo ci 2 m)

Odchylenie p aszczyzn poziomych od poziomu:
a) na I m p aszczyzny w dowolnym kierunku
b) na ca  p aszczyzn

Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenie w wymiarach p yt desek przestawnych w d ugo ci i
szeroko ci p yt (tarcz)
do I m
I do 3m
3 do 5m
ponad 5 m
- grubo ci dwóch s siednich desek nie struganych
- grubo ci dwóch s siednich desek struganych
- w rozmieszczeniu otworów na elementy cz ce p yty
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* Odchy ki ujemne niedopuszczalne

Kontrola betonu
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Dostawca betonu obowi zany jest przedstawi  Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o wiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spe nieniu innych parametrów,
których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaj  nast puj ce w ciwo ci
mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwyk y":

Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza si  co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca
si  sprawdzanie konsystencji metod  opadu sto ka, ka dorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej
ze rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysok  temperatur  otoczenia.
Ró nice pomi dzy przyj  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  nie powinny przekroczy : + 20%
warto ci wska nika Ve-Be, cm wg metody sto ka opadowego.

(a) Wytrzyma  betonu na ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzyma ci betonu na ciskanie nale y pobra  próbki o liczbie okre lonej w
planie kontroli jako ci, w ilo ci nie mniejszej ni :
I próbk  na 100 zarobów.
I próbk  na 50 m3.
I próbk  na zmian  robocz
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.
Partia betonu mo e by  zakwalifikowana do danej klasy, je li wytrzyma  okre lona na próbkach
kontrolnych 150x150x150 mm spe nia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okre lenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzyma ci na ciskanie, powinny by  brane
serie próbek w ilo ciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny by  pobrane oddzielnie
dla ka dego obiektu. dla ka dej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
ka dego wykonywanego odr bnie segmentu p yty. Próbki powinny by  pobierane komisyjnie z
udzia em Inspektora Nadzoru ze spisaniem protoko em pobrania podpisanego przez obie strony.
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protoko em pobrania winny by  wyposa one w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantuj cymi ich autentyczno . Próbki
powinny by  przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedn
dob  w formach, a nast pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

(b) Nasi kliwo  betonu
Sprawdzenie nasi kliwo ci betonu przeprowadza si  przy ustalaniu sk adu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni  raz na 5000 m3 betonu oraz ka dorazowo po
zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag szczania.

(c) Odporno  na dzia anie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno ci przeprowadza si  na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sk adu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej ni  raz na 5000 m3 betonu oraz ka dorazowo po zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania i zag szczania.
Ka de badanie przeprowadza si  na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki przechowywa  nale y warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 90

dni zgodnie z norm  PN-88/B-06250. W metodzie przy pieszonej badanie przeprowadza si  na 6
próbkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki bada  betonu i innych materia ów powinny by  wpisane do dziennika budowy
nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robót nale y wykonywa  w metrach sze ciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów
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konstrukcji betonowych (fundamenty, wie ce, wylewki, schody). Nie specyfikuje si  oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielko ci obmiarowe robót elbetowych okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót elbetowych.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6
ST da y pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania i
badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. odbiór deskowa  i rusztowa ,
d. badanie prawid owo ci i dok adno ci wykonania zbrojenia,
e. prawid owo  i dok adno  wykonanej konstrukcji

Odbiór deskowa
1. Do odbioru deskowa  powinien by  przed ony dziennik wykonywania deskowa , je eli taki by
prowadzony na danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotycz ce danego rodzaju
deskowania.
2. Odst pstwa od postanowie  projektu lub instrukcji wykonywania deskowa  systemowych
inwentaryzowanych powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzór techniczny albo innym równorz dnym dowodem.
3. Badanie materia ów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by  dokonywane przy dostawie tych materia ów na budow . Ocena jako ci materia ów przy odbiorze
deskowania powinna by  dokonywana po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
za wiadcze  o jako ci materia ów lub elementów wystawionych przez producentów.
4. Przy odbiorze deskowa  i rusztowa  do wykonywania konstrukcji z betonu nale y sprawdza :
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno  w trakcie
betonowania),szczelno  deskowania, warto  roboczej strza ki ugi cia, je eli taka by a przewidziana,
prawid owo  wykonania deskowania w poziomie i pionie usuni cie z deskowa  wszelkich
zanieczyszcze , powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.
5. Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa :
a) odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na I m - 2 mm,
b) odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub s upa od pionu na I m wysoko ci  1,5
mm,
c) odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci -15,0 mm,
d) odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci -10,0 mm,
e) odchy ka od pionu bocznego deskowania ebra lub podci gu oraz kraw dzi przeci cia deskowa
tych belek - 2,5 mm,
O odchy ki od rozpi to ci projektowanych:

- belki lub p yty bez ebrowej  15 mm,
- yty w przykryciach ebrowych  10 mm. Odchy ki osi cian i s upów od projektowanego ich

po enia powsta e przy monta u deskowa  dolnych kondygnacji nale y usun  na wy szych
kondygnacjach

Odbiór konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by  przedstawione nast puj ce
dokumenty:
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- rysunki robocze z naniesionymi  na nich wszystkimi zmianami, jakie zosta y zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zwi zanych z bezpiecze stwem obiektu równie  rysunki
wykonawcze,

- dokumenty stwierdzaj ce uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (je eli takie by y prowadzane) i dziennik budowy,
- wyniki bada  kontrolnych betonu,
- protokó y odbioru deskowa  przed rozpocz ciem betonowania,
- protokó y odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
- protokó y z po redniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikaj cych,
- protokó y z odbioru fundamentów i ich pod a,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem budowy,

maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania obiektu budowlanego.
Niezale nie od powy szych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i elbetowych
powierzchnia winna by  poddana sprawdzeniu i ocenie: prawid owo  cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodno  z projektem otworów i kana ów wykonanych
w konstrukcjach, prawid owo  ustawienia cz ci zabetonowanych prawid owo  wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawid owo  po enia budowli w planie i jej rz dnych wysoko ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by  wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
1)  jako  betonu pod wzgl dem jego zag szczenia i jednolito ci struktury, na podstawie dok adnych
ogl dzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc  nieniszcz cych metod bada , prawid owo
wykonania robót zanikaj cych, np. przygotowania zbrojenia, u enia izolacji itp.:
2) Przy sprawdzeniu jako ci powierzchni betonów nale y wymaga , aby czna powierzchnia
ewentualnych raków nie by a wi ksza ni  5% ca kowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko ciennych nie wi cej ni  1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowa  wi cej ni  5%
przekroju danego elementu.
3)  Zbrojenie g ówne nie powinno by  ods oni te. Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia
elementów lub konstrukcji nie powinny by  wi ksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia konstrukcji betonowych i elbetowych
Odchylenia Dopuszczalna

odchy ka
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych.  50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych  20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla

upów i innych elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych
 50

Odchylenia p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia do projektowanego
pochylenia:
a. na 1 m wysoko ci
b. na ca  wysoko  konstrukcji i w fundamentach
c.  w cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz s upów
    podtrzymuj cych stropy monolityczne
d.  w cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu lizgowym lub
     przestawnym.

5
20
15

1/500 wysoko
budowli, lecz nie

wi cej ni  100 mm
Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu;
a) na 1 m p aszczyzny w dowolnym kierunku
b) na ca  p aszczyzn .

5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o
ugo ci 2,0 m z wyj tkiem powierzchni podporowych:

a. powierzchni bocznych i spodnich
b. powierzchni górnych

 4
 8

Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów  20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  8
Odchylenia w rz dnych powierzchni dla innych elementów  5

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN -72/8-06270  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i Projektowania.
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe.
Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-8O/H-74219  Rury stalowe bez SZWU walcowane na gor co ogólnego zastosowania
PN-84/H-93000  Stal w glowa niskostopowa. Walcówka i pr ty walcowane na gor co
PN-83/H-92120  Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131  Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jako ci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia i podzia  na g ówne
parametry
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-7B/M-47900.03 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i
badania.
PN-B-O3150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania
PN-84/M-81000 Gwo dzie. Ogólne wymagania i badania
PN-59/M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 ruby z bem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakr tki kwadratowe.
PN-85/M/82501 Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym.
PN-85/M-82503 Wkr ty do drewna z bem sto kowym
PN-85/M-82505 Wkr ty do drewna z bem kulistym
PN-84/M-82509 Wkr ty do drewna. Wymogi i badania.

STB. 01.05.00. MONTA  PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ELBETOWYCH.

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
monta u elementów prefabrykowanych – strop z p yt kana owych (nad pomieszczeniami zaplecza)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1 .

1.3 Zakres robót obj tych ST
monta  p yt stropowych kana owych

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu monta u elementów prefabrykowanych nale y rozumie
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem monta u elementów prefabrykowanych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , "jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
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poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanego monta u elementów prefabrykowanych

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu robót monta owych elementów prefabrykowanych nale y przestrzega  zasad
podanych w normie PN- 62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych. Okre lenia, klasy dok adno ci i metody sprawdzania przy odbiorze PN-71/B-03380
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych  Wymagania z zakresie wykonawstwa i
badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne”. pkt.2

2.2 Prefabrykaty
2.2.1.p yty stropowe o dopuszczalnym obci eniu zewn trznym 600 KN/m2 powinny odpowiada
wymaganiom okre lonym w normie BN-83/9014-06 Prefabrykaty z betonu.
Prefabrykaty powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z
betonu Metody badaj wytrzyma ciowych.

Prefabrykaty produkowane seryjnie.
Do wbudowania mog  by  u yte prefabrykaty, dla których wydano jeden z nast puj cych
dokumentów:

- -certyfikat na znak bezpiecze stwa
- -certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  (PN) lub Aprobat  Techniczn  (A T)
- -deklaracj  zgodno ci z PN lub AT.

Prefabrykaty do jednostkowego stosowania
Elementy nietypowe, do jednostkowego stosowania mog  by  stosowane przy spe nieniu warunków
okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do monta u elementów prefabrykowanych
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu, przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z za on  technologia, urawia wie owego lub d wigu samochodowego, którego
parametry techniczne jak ud wig, wysi g, wysoko  podnoszenia itp. s  dostosowane do rodzaju
montowanego prefabrykatu

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne pkt.4
Do transportu nale y u ywa  specjalistycznego sprz tu dostosowanego do przewozu prefabrykatów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.5
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5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u konstrukcji z prefabrykatów nale y:

- za  geodezyjn  osnow  realizacyjn .
- wyznaczy  osie g ówne budowli.
- wyznaczy  osie fundamentów.

Gdy monta  konstrukcji z prefabrykatów zaczyna si  od poziomu stanu zerowego, nale y:
- sprawdzi  podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawid owo  kszta tu rzutu

poziomego,
- sprawdzi  rz dne wysoko ci stanu zerowego i poziom stropów,
- wyznaczy  osie ustawienia prefabrykatów przyziemia.

Punkty sta e geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by  ustabilizowane w terenie i zabezpieczone
przed mo liwo ci  ich uszkodzenia, przesuni cia itp. W przypadku konieczno ci wyznaczania osi
cian, s upów itp. elementów na wszystkich kondygnacjach montowanej budowli, punkty

wyznaczaj ce te osie powinny by  ustabilizowane na zewn trznej kraw dzi stanu zerowego tej
budowli za pomoc  stalowych trzpieni, trwa ych rys lub w inny odpowiedni sposób. Rz dne
wysoko ciowe budowli i poziomu u enia stropu powinny by  ustalone przy pomocy pomiarów
geodezyjnych. Przed rozpocz ciem monta u konstrukcji nale y dokona  odbioru technicznego cz ci
budowli, od której rozpoczyna si  monta  prefabrykatów monolitycznych (stóp, law fundamentowych
stanu zerowego budowli itp.). W szczególno ci nale y sprawdzi  wymiary, odleg ci osi, rz dne
wysoko ciowe stóp, aw fundamentowych, cian piwnicznych itp. cz ci budowli oraz rozmieszczenie
w nich i prawid owo  wykonania rub kotwi cych, trzpieni, blach cznikowych, gniazd, uchwytów do
urz dze  monta owych oraz innych elementów wyposa enia niezb dnych do prawid owego monta u
prefabrykatów, prawid owo  wykonania tej cz ci budowli, od której rozpoczyna si  monta
(fundamenty, piwnice itp.), nale y potwierdzi  protokó em odbioru tych robót; bez dokonania
technicznego i formalnego odbioru tej cz ci budowli nie wolno rozpoczyna  monta u konstrukcji z
prefabrykatów. Przed rozpocz ciem monta u nale y przygotowa  odpowiedni  do potrzeb ilo
rodków transportowych, dostarczy  na budow  potrzebne urawie, maszyny, sprz t pomocniczy i

urz dzenia oraz przeprowadzi  ich przegl d i odbiór techniczny.

5.3.2Przy wykonywaniu robót elbetowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -
62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych. Okre lenia,
klasy dok adno ci i metody sprawdzania przy odbiorze

Przygotowanie sprz tu monta owego
Konstrukcje z elementów prefabrykowanych nale y montowa  za pomoc  odpowiedniego sprz tu
mechanicznego ( urawie wie owe, suwnice bramowe, d wigi samojezdne), którego parametry
techniczne, jak ud wig, wysi g, wysoko  podnoszenia itp., powinny by  dostosowane do rodzaju
montowanych elementów konstrukcji. U yty do monta u sprz t mechaniczny powinien spe nia
nast puj ce warunki:

- posiada  ud wig przy wymaganym wysi gu wi kszy o oko o 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprz tem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiada  wysi g wi kszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu

- posiada  wysoko  podnoszenia adunku wy sz  co najmniej 1,0 m od górnej kraw dzi
najwy ej montowanego prefabrykatu.

Urz dzenia pomocnicze do monta u, jak zawiesia, rozpory, czniki, konduktory, drabinki, rusztowania
itp.. powinny odpowiada  wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji monta u i spe nia
nast puj ce wymagania:

- wytrzyma  elementów konstrukcyjnych poszczególnych urz dze  pomocniczych powinna
by  dostosowana do przenoszonych obci  z uwzgl dnieniem odpowiedni wspó czynników
przeci enia i wspó czynników materia owych,

- konstrukcja urz dze  monta owych powinna zapewnia  ich maksymaln  uniwersalno
zastosowania do monta u ró nych rodzaju prefabrykatów, niezale nie od ich wielko ci
wysoko ci kondygnacji,

- obs uga urz dze  pomocniczych nie powinna by  skomplikowana,
- wszystkie urz dzenia pomocnicze powinny by  zaopatrzone w tabliczki z podanymi

warto ciami ud wigu lub obci enia.
Urz dzenia nietypowe powinny by  wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne
zatwierdzone przez w ciwy nadzór techniczny.
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Przy monta u prefabrykatów zaleca si  stosowa  lekkie drabinki przes awne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urz dzenia, które mog  by atwo przenoszone lub przesuwane na
kolejne stanowiska robocze.
Kraw dzie stropu, na którym pracuje brygada monta owa, powinny by  zabezpieczone lekkimi,
segmentowymi balustradami, usuwanymi bezpo rednio przed ustawieniem w danym miejscu
prefabrykatów.
Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas monta u prefabrykatów nale y stosowa  rozpory
monta owe, czniki imad owe, prowadnice monta owe itp. urz dzenia umo liwiaj ce ustawienie
prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizacj . Urz dzenia te powinny by  zmontowane w
miejscach oznaczonych w projekcie organizacji monta u przed ustawieniem prefabrykatów na pod u
i zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia monta owego.
W czasie monta u nale y dokonywa  bie cej kontroli stanu technicznego sprz tu monta owego i
pomocniczego i natychmiast usuwa  stwierdzone usterki i uszkodzenia. Cz stotliwo  tego rodzaju
kontroli powinna by  tak ustalona, aby zapewni  prawid ow  i nieprzerwan  prac  brygad
monta owych u ywaj cych ten sprz t.

Dostawa prefabrykatów i materia ów do monta u konstrukcji obiektu
Monta  konstrukcji z prefabrykatów powinien by  w zasadzie wykonywany bezpo rednio ze rodków
transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.
Je li projekt organizacji monta u nie przewiduje monta u bezpo rednio ze rodków transportowych,
dopuszcza si  przyobiektowe sk adowanie prefabrykatów na odpowiednio przygotowanych placach
sk adowych znajduj  si  w zasi gu dzia ania urz dze  monta owych. W przypadku gdy, projekt
konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatów na budowie przed monta em, prefabrykaty
te powinny by  sk adowane na odpowiednio przygotowanym terenie.

Odbiór prefabrykatów na budowie
Przy odbiorze prefabrykatów na budowie rodka transportowego nale y:

- sprawdzi  zgodno  z wykazem liczby i typów prefabrykatów,
- sprawdzi  prawid owo  oznakowania prefabrykatów,
- sprawdzi  stan techniczny prefabrykatów, sporz dzi  protokó  w przypadku uszkodze

prefabrykatów.
W przypadku gdy prefabrykaty zosta y uszkodzone i nie nadaj  si  do wbudowania, nale y
niezw ocznie zawiadomi  wytwórni  o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów

Ogólne warunki monta u
Monta  konstrukcji z elementów prefabrykowanych, mo na rozpocz  po wykonaniu wszystkich
czynno ci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.1 w warunkach
atmosferycznych umo liwiaj cych monta  oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy)
wraz ze z czami, b  poprzednia kondygnacja, osi gn a wymagan  wytrzyma  betonu.
Przyj ta kolejno  monta u poszczególnych prefabrykatów powinna zapewnia  mo liwie najszybsze
tworzenie samostatecznych zespo ów elementów konstrukcji oraz atwo  i bezpiecze stwo monta u.
Przy monta u swobodnym wg osi cian po enie prefabrykatów ciennych powinno by  wyznaczone
na stropie w sposób trwa y przez dwa punkty tworz ce prost  równoleg  do ciany o sta ej okre lonej
odleg ci od lica prefabrykatu ciennego. Ustawienia prefabrykatów ciennych dokonuje si  przez
domiar tych punktów.
Ustalenie zasadniczych linii osi nale y wykonywa  za pomoc  przyrz dów geodezyjnych. Osie
pionowe prefabrykatów ciennych mo na wyznacza  za pomoc  pionowników, a osie s upów, ram itp.
prefabrykatów za pomoc  rz dów geodezyjnych. Poziom ustawienia prefabrykatów nale y ustala  za
pomoc  niwelatorów i at niwelacyjnych.
Przy monta u prefabrykatów powinny by  spe nione nast puj ce warunki:

- ka dy prefabrykat przed podniesieniem winien by  dok adnie obejrzany i oczyszczony z
brudu, niegu. lodu a cz ci metalowa z rdzy i innych zanieczyszcze , z tym, e
niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoc  gor cej wody, soli i bezpo rednie dzia anie

omieniem,
- wypuszczone z prefabrykatu pr ty zbrojenia nie powinny by  pogi te; w przypadku

konieczno ci ich prostowania nie mo e by  naruszone ich po enie ani te  uszkodzony
beton,

- prefabrykat powinien by  uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie zosta  uszkodzone
jego kraw dzie, obrze a i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatów nale y stosowa  odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza
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prefabrykaty o masie nie wi kszej ni  maksymalny ud wig zawiesia, zaczep liny kierunkowe,
kontrolowa  prawid owo  zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko
0,5 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku urawia nale y manewrowa  bez wstrz sów i
szarpni ,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno si  odbywa  pionowo, odci gani liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odci ganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione.

- ka dy prefabrykat powinien by  zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub u eni na
wysoko ci oko o 30 cm - od pod a, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywa o si  przy
jednoczesnym bezpo rednim kierowaniu prefabrykatem przez monta ystów, .

- prefabrykat powinien by  zawieszony na haku urawia do czasu zabezpieczenia przed
przewróceniem si  (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami
monta owymi przy konstrukcyjnych po czeniach spawanych, a nast pnie wype nianych
betonem, nale y sprawdzi  jako  spawów i dokona

- ich odbioru przed zabetonowaniem,
- przed ostatecznym zamocowaniem ka dego prefabrykatu i wykonaniem z czy nale y

sprawdzi  prawid owo  jego po enia w poziomie i pionie.
Przy monta u konstrukcji prefabrykowanych nie mog  wyst pi  nast puj ce b dy:

- przesuni cie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i pod nym,
- przesuni cie prefabrykatu w pionie, skr cenie prefabrykatu w stosunku do jego osi pod nej,

przechylenie prefabrykatu z pionu,
- przesuni cie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej kondygnacji.
- zbyt ma e oparcie na podporach p yt stropowych, belek, podci gów itp. prefabrykatów

skr cenie p yt stropowych, belek, podci gów itp.,
- enie w ró nych poziomach p yt stropowych, dachowych itp.

Monta  p yt stropowych
yty nale y sk adowa  w stosach w pozycji wbudowania. W jednym stosie mog  by  sk adowane
yty o ró nej szeroko ci lecz o sta ej d ugo ci. ilo  p yt u onych w stosie nie powinna przekroczy

6 szt. Poszczególne p yty nale y przedzieli , drewnianymi przek adkami o grub. min. 3 cm. u onymi
prostopadle do d ugo ci p yt w odleg ci od czo a nie wi kszej od 20 cm. Przek adki powinny by
usytuowane w jednej linii pionowej. Przy sk adowaniu p yt w stosach istotne jest zabezpieczenie
najni ej po onej p yty przed uszkodzeniem wywo anym osiadaniem pod a. Pod e powinno by
wyrównane i utwardzone a pierwsza p yta powinna spoczywa  na legarach o przekroju 14 x 14 cm
le cych w jednej p aszczy nie. P yty mo na transportowa  po uzyskaniu przez beton wytrzyma ci
nie ni szej od 140 kG/cm2  W czasie transportu samochodowego lub kolejowego p yty powinny by

one tak jak przy sk adowaniu ponadto powinny by  zabezpieczone przed zsuni ciem. P yty s
podnoszone urawiem przy wykorzystaniu uchwytów transportowych zlokalizowanych w obrze ach
czo owych. K t mi dzy ci gnami urawia i p yty nie powinien by  mniejszy od 60 , co oznacza, e

yty o wi kszej d ugo ci powinny by  transportowane przy u yciu zawiesia belkowego. Przed
przyst pieniem do uk adania p yt na cianach nale y ustawi  przy nich odpowiednio usztywnione i
spoziomowane rygi. P yty s  uk adane na warstwie zaprawy cementowej u onej nieco wy ej od
poziomu ryg. Po u eniu p yt nale y otwory zamkn  tzw. za lepkami, a nast pnie u  lu no pr ty
zbrojenia pod nego wie ców stropowych. W nast pnej kolejno ci  nale y w pod nych spoinach
mi dzy p ytami u  zbrojenie podporowe i po czy  je z pr tami zbrojenia pod nego. Pr ty
zbrojenia pod nego wie ców powinny le  w linii prostej bez wybrzusze . Ostatni  czynno ci  jest
zabetonowanie wie ców stropowych i pod nych spoin mi dzy p ytami. Szczególn  uwag  nale y
zwróci  na szczelne wype nienie mas  betonow  pod nych spoin zw aszcza w strefie, gdzie u ono
zbrojenie podporowe. Zaleca si  tu stosowanie tzw. sztychowania betonu. Rygi mo na usun  po
st eniu betonu monolitycznego w z czach p yt stropowych. Ka da p yta powinna posiada
oznakowanie. Symbol elementów stanowi u amek, gdzie w liczniku podaje si  gabarytowe
(rzeczywiste) wymiary p yty L = B w cm, natomiast w mianowniku wielko  obliczeniowego obci enia
zewn trznego.

          590 -119
Przyk ad oznaczenia   -------------     - dotyczy p yty stropowej

 750

wymiarach gabarytowych: d ugo  590 cm, szeroko  119 cm (odpowiadaj cym modularnym 600 i
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120 cm) ze zbrojeniem przewidzianym dla obci enia zewn trznego normowego (7,5 kN/m2 ) 1750
kG/m2.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe prefabrykatów

ugo : + 10 mm  - 5 mm
szeroko :  5 mm wysoko  3mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  monta u elementów prefabrykowanych powinna by  zgodna z
PN-62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych.
Okre lenia, klasy dok adno ci i metody sprawdzania. przy odbiorze PN-71/B-03380 Konstrukcj  z
wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy
odbiorze
1. Jako zespó  elementów prefabrykowanych nale y rozumie  wydzielon  funkcjonalnie lub
konstrukcyjnie cz  budowli np. kondygnacj , której prawid owo  wykonania jest warunkiem
decyduj cym o prawid owo ci monta u nast pnej cz ci budowli.
2. Kontrola jako ci wykonania zespo u elementów powinna obejmowa  sprawdzenie:

- zewn trznych wymiarów zespo u,
- dok adno ci monta u poszczególnych prefabrykatów i wielko ci przesuni  poziomych,

pionowych. wychylenia z pionu, wzajemnego przesuni cia itp"
- poziomu u enia p yt, stropowych, podci gów, belek itp, i g boko ci ich oparcia,
- dok adno ci wykonania po cze .
- dok adno ci wype nienia spoin.
- dok adno ci uszczelnienia i ocieplenia z czy,
- rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi okre laj cymi ich po enie.

3. Prawid owo  wykonania kontrolowanego zespo u nale y sprawdzi  pomiar i porównanie
stwierdzonych odchy ek monta owych z wymaganymi okre lonymi w projekcie i warunkach
technicznych. Nale y sprawdzi  wszystkie wymiary decyduj ce o dok adno ci wykonania
kontrolowanego obiektu.
4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy monta  nale y sprawdzi  wszystkie wyniki bada
wytrzyma ci próbek kontrolnych i stwierdzi  czy wytrzyma  betonu i zaprawy w z czach i
spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robót.
5. W zespo ach z elementów prefabrykowanych, których kompletno  zale y od wykonania innych
robót poza monta owych kontrol  jako ci wykonania zespo u nale y równie  obj  roboty zgodnie z
ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robót.
6. Kontrola jako ci wykonania zespo u powinna by  przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawid owo ci wykonanych robót protokó  ko cowy (zapis w dzienniku budowy) powinien
zawiera  zezwolenie na dalsze prowadzenie robót

6.2.2. Warunki bada  elementów prefabrykowanych i innych materia ów powinny by  wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Obmiar robót nale y wykonywa  w sztukach poszczególnych prefabrykatów z podzia em na typy.
wymiary i rodzaj obci enia i obejmuje on ca y zakres robót zwi zanych z wbudowaniem elementu
prefabrykowanego. Zalewki pachwin mi dzy p ytami nie stanowi  oddzielnej pozycji obmiarowej.
Wie ce stropowe oraz zbrojenie w pachwinach mi dzy p ytami podlegaj  zasadom obmiaru
obowi zuj cych dla betonu konstrukcyjnego i zbrojenia

7.3 Wielko ci obmiarowe elementów prefabrykowanych okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
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naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
monta owych.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6
ST da y pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN –68/B-10024   BN -84/6745-01
Sprawdzeniu podlega: .
a zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b rodzaj zastosowanych materia ów,
c protoko y z odbiorów cz ciowych
d prawid owo  wykonanych monta y,

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-B-O3264:2002  Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i
Projektowanie
PN-71/B-03380 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych
BN-83/9014-06 Wymagania z zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze
BN-88/9015-03 Elementy prefabrykowane z betonu. P yty stropowe p askie
PN-81/H-84023 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych Stal okre lonego
zastosowania. Gatunki

STB 01.06.00. MONTA  HALI – KONSTRUKCJA STALOWA

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót monta u hali.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Monta  konstrukcji hali, stalowej z ram z profili blachownicowych.

2. WYTYCZNE DOTYCZ CE DOSTAWY, SK ADOWANIA I MONTA U HALI.
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2.1.Wytyczne sk adowania i monta u przekazywane s  przez przedstawiciela firmy kierownikowi
budowy pe ni cemu bezpo redni nadzór nad prowadzonymi pracami monta owymi. Spe nienie
warunków zawartych w tym opracowaniu zapewnia dotrzymanie warunków gwarancyjnych przez firm
na dostarczone elementy konstrukcji stalowej .

2.2. Zagospodarowanie placu budowy.
- Usytuowanie stanowisk pracy urawia powinno zagwarantowa  pobieranie i podawanie
prefabrykatów bez potrzeby jazdy.
- Urz dzenia produkcyjne nie zwi zane bezpo rednio z monta em i prac urawia powinny by
usytuowane poza zasi giem placu przyobiektowego.
- Nale y odpowiednio sytuowa  tymczasowe drogi dojazdowe oraz place sk adowe. W promieniu
dzia ania urawia nie powinno si  lokalizowa  dróg komunikacji ogólnej.

2.3. Odbiór dostawy i sk adowanie.
- Dostarczone elementy niezw ocznie po ich nadej ciu nale y sprawdzi  czy nie uleg y uszkodzeniu
podczas za adunku lub transportu. Przy widocznych, powa nych uszkodzeniach nale y przerwa
roz adunek. Wszelkie uwagi powinny by  niezw ocznie spisane, a o nieprawid owo ciach nale y
powiadomi  przedstawiciela firmy. Brak sporz dzenia odpowiedniej notatki z osob  odpowiedzialn  za
dostaw  mo e spowodowa  nie uznanie przez dostawc  reklamacji.
- Przy odbiorze dostawy nale y sprawdzi  zgodno  wyrobów z zamówieniem i dokumentacj
dostawy oraz ich stan techniczny (powierzchnia, kszta t).
- Konstrukcj  stalow  oraz elementy obudowy dowiezione do sk adowiska powinny by  wy adowane
urawiami dostosowanymi do dostarczonego materia u oraz istniej cych warunków na placu budowy.

- Przeci ganie niezabezpieczonych materia ów po pod u jest niedopuszczalne.
- Elementy nale y uk ada  na sk adowisku odwrotnie w stosunku do kolejno ci ich podawania do
monta u.
- Elementy przewidziane do scalania powinny by  w miar  mo liwo ci sk adane w s siedztwie miejsca
przeznaczonego do monta u.
- Przed u eniem pierwszego elementu nale y umie ci  podk adki drewniane na utwardzonej i
wyrównanej do poziomu ziemi rozmieszczone w odleg ci 2,0 do 3,0 m jedna od drugiej.
- Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmuj  po enie pionowe jak wi zary czy blachownice,
nale y równie  sk adowa  w tym po eniu.
- Przy uk adaniu elementów w stosie nale y dobra  liczb  elementów ze wzgl du na stabilno  stosu,
wytrzyma  gruntu i wytrzyma  podk adek drewnianych.
- Elementy nale y sk adowa  w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami.
- Pakiety powinno si  os oni  w celu zabezpieczenia przed zamakaniem oraz sk adowa  poziomo z
minimalnym spadkiem w celu odprowadzenia wód opadowych.
- czniki i elementy z czne powinny by  przechowywane w zamkni tych pomieszczeniach w
warunkach suchych.
- Do sk adowanej konstrukcji i do miejsca monta u powinny by  wyznaczone doj cia w miejscach
zapewniaj cych bezpiecze stwo.
- Mi dzy sk adowanymi materia ami nale y zachowa  przej cia o szeroko ci co najmniej
1,0 m.

2.4. Podwieszanie adunku i transport.
- Elementy wielkowymiarowe dostarczane s  d ycami. Roz adunek nie powinien przekroczy  2h od
chwili przyjazdu jednostki transportowej.
-Do roz adunku elementów najkorzystniej u urawia samojezdnego.
- Przed podniesieniem elementu lub podzespo u nale y skontrolowa  przygotowane miejsce
sk adowania, posadowienia na fundamencie lub gotowo  styków do sprawnego po czenia z
uprzednio zmontowan  konstrukcj  oraz ewentualne st enia monta owe.
- Konstrukcja stalowa dostarczana jest w pojedynczych elementach, natomiast rygle, p atwie i st enia
spi te i poprzek adane podk adkami.
- P yty dachowe oraz cienne dostarczane s  w paletach oraz zabezpieczone foli .
- Obróbki, rynny i blendy dostarczane s  w pakietach.
- Drobne elementy (np. wkr ty, uszczelki, silikon) dostarczane s  w odpowiednich opakowaniach.
- Palety lub elementy do 8 m nale y podwiesza  w dwóch punktach, natomiast przy d szych w
trzech z wykorzystaniem trawersu.
- Nale y zwróci  uwag  zw aszcza przy roz adunku blachy lub p yt warstwowych na ewentualne
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odkszta cenia górnych kraw dzi w skutek ci ni cia pasami. W tym celu zaleca si  stosowa
odpowiednie przek adki w celu roz enia napr .
- Wszyscy pracownicy uczestnicz cy przy roz adunku musz  by  zaznajomieni z
systemem sygnalizacji r cznej.
- Przed za eniem haków danych zawiesi linowy powinien sprawdzi  czy zawiesie
oraz uchwyty monta owe elementów nie s  uszkodzone.
- Ka dy element po podniesieniu na ok. 30 cm ponad rodek transportowy lub
sk adowisko nale y zatrzyma , a nast pnie sprawdzi  dzia anie hamulców, stanu
zawiesi, zblocza itp.
- Do elementu podnoszonego na haku mo na podej  dopiero po jego opuszczeniu na
wysoko  30 cm.
- Odczepienie elementu z haka mo e nast pi  po ostatecznym ustawieniu go i
przynajmniej czasowym zamocowaniu oraz tylko na polecenie brygadzisty.
- Element nie mo e by  podnoszony za wcze nie i utrzymywany nad robotnikami
przygotowuj cymi w tym czasie miejsce do zamontowania.
- W czasie za adunku i wy adunku elementów kierowca jednostki transportowej nie
mo e znajdowa  si . w kabinie kierowcy.
- Niedopuszczalne jest przenoszenie adunków nad kabin  kierowcy.
- Zabrania si  przechodzenia pracowników pod zawieszonym ci arem.
- Porozumienie si  operatora oraz monterów powinno si  odbywa  wg jednolitych
sygna ów.
- Kategorycznie zabrania si  podnoszenia elementów ze znajduj cymi si  na nich
lud mi lub przedmiotami.
- Operator powinien bezwzgl dnie przestrzega  charakterystyki obci  i pracy
urawia, tzn. nie przekracza  wielko ci ci arów podnoszonych.

- Zawiesia nale y zamocowa  powy ej rodka ci ko ci podnoszenia elementu.
- Lina podnoszenia d wignicy powinna by  pionowa w czasie podnoszenia.
Niedopuszczalne jest podnoszenie elementów przy uko nym po eniu liny

wignicy, przymarzni tych lub zakleszczonych oraz o nieznanej masie.
- Zabrania si  pozostawienia zawieszonego ci aru w czasie przerw roboczych.
- Dostosowa  przenoszone ci ary do wyst puj cej si y wiatru.
- Zawiesia powinny posiada  stosowne za wiadczenie o spe nieniu norm jako ci.
- Maksymalny k t rozwarcia ci gien zawiesi nie powinien by  wi kszy od 120°.
- Przemieszczenie powinno odbywa  si  ruchem jednostajnym, bez nag ych zrywów i zahamowa .
- Za pomoc urawia nale y przenosi  konstrukcj  co najmniej l ,0 m nad przedmiotami znajduj cymi
si  na drodze przemieszczania.
- W celu zachowania bezpiecze stwa podnoszon  konstrukcj  nale y kierowa  linami konopnymi
zaczepionymi do niej i obs ugiwanymi z odpowiednio odleg ego miejsca.
- Elementy wiotkie nale y usztywni , aby nie dopu ci  do odkszta ce  i uszkodze .

2.5. Wytyczne wykonania fundamentów i osadzenia kotew.
- Najcz stsze problemy pojawiaj ce si  przy pó niejszej regulacji zmontowanej konstrukcji stalowej
maj  swój  przyczyn  w nieprawid owym usytuowaniu kotew, dlatego te  ich osadzenie nale y
przeprowadzi  ze szczególn  staranno ci .
- S upy konstrukcji stalowej hal opierane s  na fundamentach z zabetonowanymi kotwami (projekt
posadowienia nie wchodzi w zakres opracowa  firmy). Istot  prawid owego okre lenia zewn trznej
kraw dzi elementów posadowienia jest to, aby wspomnian  zewn trzn  kraw  belki podwalinowej
oraz coko ów stóp fundamentowych (ewentualnie wraz z ociepleniem) licowa  z wewn trzn
kraw dzi cian zewn trznych.
- Kotwy nale y osadza  wraz z dostarczonym szablonem sprawdzaj c geodezyjnie ich usytuowanie
wzgl dem osi systemowych. Po ich zabetonowaniu nale y dokona  dodatkowego sprawdzenia
usytuowania wraz z uwzgl dnieniem wzajemnego usytuowania kotew w s siednich ramach.
- Wspomniane sprawdzenie nale y wykonywa  zarówno w odniesieniu do wymiarów równoleg ych do
osi systemowych jak i sprawdzaj c geometri  przek tnych (wg za czonego szkicu).
- Przed zabetonowaniem kotwy nale y dok adnie oczy ci  (równie  z rdzy nalotowej) i odt ci .
Stalowe elementy zakotwie  przewidziane do zabetonowania nie powinny by  malowane farbami
antykorozyjnymi. Gwint kotwy powinien by  zabezpieczony smarem i dodatkowo zabezpieczony przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, które mog  powsta  w trakcie betonowania.
- Na ka  kotew mog  przypada  nie wi cej ni  dwa pakiety podk adek.
- Podczas wykonywania fundamentu, aby umo liwi  ewentualn  korekt  usytuowania podstawy,
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dopuszcza si  dwuetapowe betonowanie o ile projekt nie stanowi inaczej.
- Jakiekolwiek rozwiercanie otworów w konstrukcji stalowej pod kotwy na budowie jest
niedopuszczalne.
- Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu fundamentów i osadzenia kotew:
+ / - 4 mm   - wysoko  powierzchni coko ów stóp fundamentowych
+ / - 3 mm   - rozstaw s upów
+ / - 6 mm   - ca kowita d ugo  obiektu
- W ciwy rozstaw w grupie kotew zapewniony zostanie poprzez osadzenie kotew w szablonie
dostarczonym na budow  razem z kotwami stalowymi.
- W trakcie osadzania s upów konstrukcji stalowej szczelin  pomi dzy blach  stopow

upów a górn  powierzchni  coko ów stóp fundamentowych nale y wype ni  zapraw
samop czniej (np. Ceresit CX15).

2.6. Wykonywanie napraw.
Ewentualne uszkodzenia konstrukcji oraz jej pow oki antykorozyjnej powsta e podczas transportu,
roz adunku lub sk adowania nale y usun  niezw ocznie po ich wyst pieniu. Sposób przeprowadzenia
naprawy nale y uzgodni  z firm  która dostarcza elementy hali.

2.7. Kolejno  monta u hali.
- Monta  mo na rozpocz  tylko na podstawie operatu geodezyjnego stwierdzaj cego prawid owo  w
osadzeniu i usytuowaniu kotew (wg pkt.5).
- Sprawdzi  prawid owo  po enia, osadzenia oraz gwint rub kotwi cych.
- Sprawdzi  wytrzyma  betonu w miejscu posadowienia. Przed rozpocz ciem monta u konstrukcji
stalowej prace fundamentowe powinny by  zamkni te, a beton powinien osi gn  minimum po ow
swojej no no ci po 28 dniach.
- Oczy ci  powierzchni  miejsca posadowienia.
- Zabezpieczy  gwinty rub kotwi cych.
- Monta  nale y rozpocz  od cz ci obiektu, która zapewni ca kowit  stateczno . W tym celu nale y
wybra  tak  cz  konstrukcji, która ma odpowiednie st enie. Do tak sztywnej bazy nale y stopniowo
dowi zywa  dalsz  cz  konstrukcji obiektu. Monta  dwóch pierwszych s upów rozpoczynamy od
pola st onego znajduj cego si  w jednym z pól ko cowych. Odci gi monta owe powinny by
nale ycie napi te i przymocowane do konstrukcji oraz do elementu kotwi cego, wykorzystuj c np.
bloki fundamentowe. Odci gów powinno by  conajmniej trzy rozstawione co 120° w rzucie poziomym
zapewniaj c przez to stateczno  elementu. Po czenia na ruby kotwi ce nie powinno by
traktowane jako utwierdzenie podstawy s upa w czasie monta u bez sprawdzenia rachunkowego.
- Po ustawieniu s upa i jego wst pnej regulacji wkr ca si  nakr tki na ruby kotwi ce. W przypadku
niedok adnego osadzenia kotew dopuszcza si  w uzgodnieniu z projektantem wykonanie przeróbek
otworów w celu regulacji s upów. Nale y wówczas przewidzie  odpowiednie nak adki na blachy
podstawy s upa.
- Po wst pnym wyregulowaniu s upów montuje si  st enia konstrukcyjne, tworz c sztywne trzony
konstrukcji.
- Monta  s upów i st  odpowiednio w osi równoleg ej.
- Wst pne scalenie d wigarów w pierwszej dzia ce monta owej powinno si  odby  w pobli u miejsca
jego monta u na przygotowanym do tego celu stanowisku. Przy monta u d wigara nale y dostosowa
ilo  punktów podwieszenia do jego d ugo ci. Przy d szych elementach mo e wyst pi  konieczno

ycia dwóch urawi d wigowych. Przed ich monta em nale y zamocowa  na ko cach linki konopne,
spe niaj ce funkcj  linek kieruj cych. W przypadku wyst powania w hali po redniego podparcia

wigara dopuszcza si  mo liwo  wcze niejszego scalenia s upa z ryglem. Przy podnoszeniu
wi zarów d wigara zawiesia nale y przymocowa  do górnego pasa wi zara, zatem nale y sprawdzi ,
czy sposób podwieszenia zawiesi nie spowoduje przekroczenia wytrzyma ci wi zara. Poniewa
wi zar dachowy w czasie monta u ustawiony na podporach jest pozbawiony st  w postaci p atwi
lub st  po aciowych, dlatego nale y uwzgl dni  potrzeb  zastosowania st  w postaci
roztrocze  linami do czasu ich za enia. Zwolnienie elementu z haka zawiesia odbywa si  z drabinek
monta owych lub pomostów roboczych i mo e nast pi  po wykonaniu po czenia monta owego.
Po czenie monta owe wykonuje si  za pomoc  co najmniej 50% z ogólnej liczby rub przewidzianych
w danym po czeniu w okresie eksploatacji budynku. Ostateczne po czenie d wigarów ze s upem
nast puje w czasie regulacji konstrukcji dzia ki monta owej.
Cz  p atwi oraz rygli wykorzystujemy w celu usztywnienia zmontowanych rani.
- Ostateczna regulacja zmontowanej konstrukcji stalowej.
- Doci gni cie nakr tek rub kotwi cych oraz ostateczne po czenie poszczególnych
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elementów konstrukcji. Na elementy st aj ce dok adamy drug  nakr tk  w celu eliminacji straty
naci gu w trakcie eksploatacji obiektu.
- Monta  pozosta ych elementów konstrukcji stalowej w danej dzia ce monta owej (p atwie, st enia,
rygle, wymiany, odci gi, tubulary, zastrza y itp.).
- Przy czeniu p atwi nie stosujemy podk adek.
- Monta  nast pnych s upów i d wigarów. Poszczególne elementy nale y montowa  w kolejno ci od
najdalej po onych do po onych najbli ej w stosunku do urawia montuj cego te elementy. Zaleca
si  te , aby monta  odbywa  si  grupami elementów o zbli onych cechach w celu wyeliminowania
cz stej wymiany zawiesi oraz w ciwej koordynacji transportu.
- Dopuszcza si  mo liwo  wst pnego scalenia na stanowisku monta owym segmentu sk adaj cego
si  z dwóch d wigarów wraz z p atwiami i st eniami. Jest to wygodne szczególnie w przypadku
wyst powania niekorzystnych warunków atmosferycznych w celu zapewnienia bezpiecze stwa
monta u. Redukuje si  przy tym czas pracy urawia d wigowego. Jednak e z uwagi na zwi kszone
gabaryty oraz ci ar wyst puje konieczno  zastosowania przy monta u dwóch jednostek

wigowych. Istnieje mo liwo  zastosowania tej metody z podzia em na kilka segmentów dla jednej
dzia ki monta owej.
- Podlewki wykonuje si . po ostatecznej regulacji danej dzia ki monta owej. Je eli w projekcie nie
podano inaczej do podlewki cementowej nale y stosowa  zapraw  samop czniej  np. Ceresit
CX15. Podlewki nale y wykonywa  po wyregulowaniu konstrukcji zapewniaj c ca kowite wype nienie
przestrzeni pod podstaw  s upa. Przed jej wykonaniem oraz przed up ywem czasu potrzebnego na
dostateczne stwardnienie niedopuszczalne jest obci enie konstrukcji.
- Monta  listwy coko owej poprzedzi  sprawdzeniem wysoko ci poziomu cianki coko u. Prace
prowadzi  przy zwróceniu uwagi na przewidziane w projekcie bramy oraz drzwi.
- Monta  p yt dachowych powinien by  poprzedzony sprawdzeniem prawid owo ci wykonania
konstrukcji wsporczej jej p aszczyznowo , sprawdzenie k tów oraz szeroko  podpór. Sk adowane
oraz montowane elementy musz  by  zabezpieczone przed podmuchami wiatru. Ci kie elementy
(np. blach  spi  w pakietach) mo na sk adowa  na d wigarach konstrukcji stalowej zgodnie z jej
kierunkiem. U enie sk adowanych blach lub p yt nale y dostosowa  do ich po enia w momencie
monta u. Roboty rozpoczynamy od skrajnego dolnego pola w po aci dachowej. Poprawne u enie
pierwszego elementu zapewni prawid owe wykonanie ca ego dachu. Przy uk adaniu blach nale y
pami ta  o wytrasowaniu linii czników. Do wycinania stosowa  odpowiednie narz dzia nie
powoduj ce uszkodzenia pow oki zewn trznej. Zabrania si  prowadzenia wszelkich prac mog cych
uszkodzi  pow ok  antykorozyjn . Elementy przenosi  krótszym bokiem w kierunku pionowym
zapewniaj c im odpowiedni  sztywno . Zabrania si  chodzi  po elementach u onych ale nie
zamocowanych oraz zachowa  szczególn  ostro no  przy pracach w niskich temperaturach ( liska
powierzchnia blachy). Pracownicy zatrudnieni przy monta u zobowi zani s  do chodzenia po
zmontowanym pokryciu w odpowiednim obuwiu roboczym. Przed wej ciem na dach wymaga si  aby je
oczy ci . Po zako czonym dniu roboczym stanowisko pracy nale y doprowadzi  do nale ytego
porz dku oraz sprawdzi  czy w trakcie prac nie dosz o do uszkodzenia pow oki antykorozyjnej blachy.
Wszelkie elementy (np. wióry po wierconych otworach) mog ce uszkodzi  pow ok  antykorozyjn
nale y usun  najlepiej poprzez zdmuchni cie. Wszelkie zanieczyszczenia substancjami usun  przed
ich zaschni ciem. Czyszczenie nale y przeprowadzi  w sposób odpowiedni nie powoduj c zmian
powierzchniowych. Nie dopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników chlorowych i nitro oraz
proszków do szorowania.

2.8. Kolejno  czynno ci roboczych dotycz cych monta u danego elementu
2.8.1. Przygotowanie elementu do monta u.
- Odszukanie elementu.
- Ewentualne j ego oczyszczenie.
- Sprawdzenie uchwytów monta owych.
- Ewentualne przygotowanie odpowiedniego zawiesia lub osprz tu zawiesia.
2.8.2. Przygotowanie elementu do podniesienia.
- Ustawienie wysi gnika nad elementem.
- Opuszczenie haka urawia nad element.
- Zaczepienie elementu do podniesienia.
2.8.3. Podniesienie próbne elementu.
- Podniesienie elementu na wysoko  ok. 30 cm.
- Kontrola prawid owo ci podnoszenia.
- Ewentualne dodatkowe oczyszczenie elementu.
2.8.4. Przemieszczenie elementu.
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- Podniesienie elementu na pe  wysoko .
- Przemieszczenie elementu nad miejsce wbudowania.
- Opuszczenie elementu.
- Zatrzymanie elementu na wysoko ci ok. 30 cm nad miejscem wbudowania.
2.8.5. Wst pne ustawienie elementu.
- Przygotowanie miejsca pod element.
- Wst pne osadzenie elementu.
- Zamocowanie monta owe.
2.8.6. Sprawdzenie osadzenia elementu i odczepienie zawiesia.
- Sprawdzenie prawid owego osadzenia elementu.
- Sprawdzenie zamocowania monta owego elementów niestatecznych.
- Odczepienie elementu z haków zawiesia.
2.8.7. Wykonanie po cze  sta ych.
- Zamocowanie sta e elementu.
- Sprawdzenie zamocowania.
2.8.8. Pozosta e czynno ci.
- Uporz dkowanie miejsca pracy.
- Wykonanie ewentualnych zabezpiecze .
Demonta  st  monta owych.

2.9. Ogólne wytyczne dotycz ce monta u.
- Obiekt nale y montowa  przy udziale rodków, które zapewniaj  osi gni cie projektowanej
wytrzyma ci i stateczno ci uk adu geometrycznego i wymiarów oraz mo liwo ci u ytkowania
konstrukcji. Stateczno  konstrukcji i jej cz ci powinna by  zapewniona w ka dej fazie transportu i
monta u.
- Po czenia konstrukcji powinny by  zgodne z wytycznymi projektu konstrukcji.
- Wszystkie czynno ci monta owe powinny odbywa  si  zgodnie z ustalon  technologi  monta u.
- Pracownicy zatrudnieni przy pracach monta owych powinni posiada  odpowiednie kwalifikacje, mie
odpowiednie dopuszczenie lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu bhp opracowanego przez zak ad
pracy.
- Prace budowlano - monta owe prowadzi  pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac.
- Prace prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
- Sprz t wykorzystywany przy powy szych pracach powinien by  sprawny i bezpieczny.
- Pomosty i przej cia powinny by  dostosowane do warunków wyst puj cych na budowie.
- Element powinien by  tak uchwycony i przenoszony do miejsca wbudowania, aby nie nast pi o jego
uszkodzenie.
- Nie dopuszcza si  usuwanie oblodzenia za pomoc  gor cej wody, p omienia lub roztworu soli.
- Cz onkowie brygad monta owych powinni pracowa  w ubiorach roboczych oraz w wypadku pracy na
wysoko ci by  odpowiednio zabezpieczeni.
- Zwolnienie z zawiesia elementów pionowych wysoko ci wi kszej ni  2,0 m powinno odbywa  si  z
odpowiednich pomostów lub drabinek monta owych.
- Nie wolno opiera  drabinek monta owych lub innych przedmiotów o element ustawiony, ale nie
zamocowany na sta e.
- Zabrania si  samowolnego obci ania, usuwania konstrukcji i urz dze  pomocniczych oraz
przebywania na nich bez dozoru technicznego budowy.
- Fragmenty obiektu, które mog  stworzy  niebezpieczne warunki poruszania si  nale y zabezpieczy
barierkami ochronnymi, przykrywami itp..
- Cz ci sk adowe powinny by  tak sk adane, by przy scaleniu elementu nie powsta y uszkodzenia lub
odchy ki przekraczaj ce dopuszczalne tolerancje wykonania.
- Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentów lub innych sta ych
cz ci obiektu nale y zapewni  jej stateczno  i geometryczn  niezmienno  przez podparcie
sztywnymi rozporami lub linami stalowymi.
- Naprowadzanie otworów (sworzniami lub ko kami) nie powinno powodowa  ich owalizacji wi kszej
ni  0,5mm.
- Po wykonaniu zespo u przyleganie dwóch cz ci, po czonych na kilku powierzchniach stykowych
powinno by  skontrolowane za pomoc  sprawdzianu lub przez doci gni cie.
- Je li projekt wymaga wst pnej strza ki wygi cia, to powinna by  ona sprawdzona na ca kowicie
wykonanym zespole.
- P asko  powierzchni przewidzianych do stykowania elementów powinna by  taka, aby szczelina pod
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linia em przy onym do powierzchni w dowolnym kierunku nie by a wi ksza ni  0,5mm.
- Procesy spawalnicze mog  by  stosowane tylko w przypadku, gdy przewidziano to w projekcie.
- Podczas monta u po cze  powierzchnie cierne powinny by  pozbawione wszelkiego
rodzaju zanieczyszcze  i ladów rdzy. T uszcz nale y usuwa rodkami chemicznymi.
- W ka dym stadium monta u konstrukcja powinna mie  zdolno  przenoszenia si  wywo anych
wp ywami atmosferycznymi oraz obci eniami monta owymi, sprz tem i materia ami. Roboty nale y
prowadzi  tak, aby adna cz  konstrukcji nie zosta a podczas monta u przeci ona lub trwale
odkszta cona.
- Sta e po czenia elementów konstrukcji powinny by  wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu ca ej konstrukcji lub jej niezale nej cz ci.
- Ka dy element konstrukcji opartej ko cami na podporach o rodku ci ko ci powy ej linii cz cej
podpory powinien by  odpowiednio zabezpieczony st eniami.
- Ka dy zamontowany element powinien by  dok adnie wyregulowany zgodnie z wymaganiami
wymiarowymi projektu.
- Podczas regulacji nie wolno dopuszcza  do powstania dodatkowych napr  i odkszta ce  w
konstrukcji.
- Do mechanicznego ci cia blachy nale y u ywa  no yc mechanicznych. Kategorycznie
zabrania si  stosowania do tego celu szlifierki k towej.
- Nie wolno dopu ci  do zanieczyszczenia lub uszkodzenia pow oki antykorozyjnej blach.

2.10. Po czenia na ruby - niespr ane.
Cz ci czone powinny by  doci gni te a  do uzyskania dobrego przylegania. ruby powinny by
dokr cane do pierwszego oporu sukcesywnie od rodka ka dego z cza wielo rubowego, ale nie
powinny by  przeci ane. Za pierwszy opór nale y rozumie  dokr cenie si  jednej r ki zwyk ym
kluczem. ruba po dokr ceniu nie powinna przesuwa  si  ani wyra nie drga  przy ostukiwaniu

otkiem kontrolnym. Nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio i przez podk adki dok adnie
przylega  do powierzchni czonych cz ci.

2.11. Po czenia na ruby - spr ane.
2.11.1. Wytyczne spr ania po cze .
a) Spr enie mo na uzyska  przez dokr cenie nakr tek lub bów rub metod  momentu obrotowego,
impulsu obrotowego albo metod  pomiaru k ta obrotu.
b) Do spr ania metod  momentu obrotowego stosowane s  klucze dynamometryczne r czne,
pneumatyczne lub pneumatyczno - hydrauliczne. Najbardziej rozpowszechnione w kraju s  klucze

czne, w których wymagany moment dokr cenia nastawiany jest pokr em umieszczonym w
koje ci klucza.

c) Do spr ania metod  impulsow  stosowane s  wkr taki udarowe. Wymagana si a spr ania
uzyskiwana jest za pomoc  impulsów obrotowych. Wkr tak udarowy nale y nastawi  na wymagan
si  spr enia (zale nie od rednicy, klasy ruby oraz d ugo ci zakleszczenia) drog  prób przy
zastosowaniu odpowiednich przyrz dów pomiarowych, np. tensometrów elektrooporowych.
d) Spr anie przez dokr cenie o okre lony k t obrotu wykonywane jest w dwóch etapach. ruby
dokr cane s  najpierw momentem obrotowym stanowi cym 10% momentu dokr cenia, a nast pnie
dokr cane o ustalony do wiadczalnie k t obrotu. K t obrotu zale ny jest od d ugo ci zakleszczenia,
ale nie zale y od rednicy rub oraz powierzchni podk adki, nakr tki i gwintu.
e) Dostarczone na budow  wyroby rubowe klasy 10.9 nale y zidentyfikowa  na podstawie
specyfikacji wysy kowej wytwórni konstrukcji stalowej, a nast pnie sprawdzi , czy oznaczenia na
rubach i nakr tkach oraz kszta t podk adek odpowiadaj  wyrobom klasy 10.9. Nale y zwróci  przy

tym uwag  na w ciwy stan wyrobów (korozja, zanieczyszczenia, uszkodzenia mechaniczne), a tak e
na w ciwe ich sk adowanie. Wyroby zardzewia e, zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie
nie mog  by  w tym stanie stosowane do monta u.
f) Okre lenia warto ci momentu dokr cenia w ciwego dla danej partii wyrobów rubowych nale y do
firmy. Wielko  momenty dla uzyskania si y spr aj cej wg za czonej tablicy nale y okre li
dopuszczaj c najwi kszy rozrzut si y spr aj cej ±10%. Ilo  prób mo na przyj  jak dla badania

asno ci mechanicznych wg PN-70/M-82054. Informacje o w ciwej warto ci momentu dokr cenia
dla danej partii rub zamawiaj cy przekazuje na budow  w specyfikacji wysy kowej, okre laj c sposób
smarowania powierzchni.
g) Wymagan  si  spr ania uzyskuje si  przez przy enie ci le okre lonego momentu dokr cania,
którego wielko  zale y od stanu powierzchni przylegania cz ci obracaj cych si  podczas spr ania
(powierzchnia gwintów, podk adek i nakr tek) oraz od sposobu smarowania. Klucze dynamometryczne
powinny umo liwia  dok adny odczyt lub ogranicza  z wystarczaj  dok adno ci  wielko  momentu
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dokr cenia.
h) Stosowany klucz dynamometryczny
i) Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi  ustawion  na kluczu wymagan  warto
momentu dokr cania przy u yciu specjalnego przyrz du. Kontrol  klucza nale y przeprowadza
ponownie: przy ka dej zmianie warto ci momentu, w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie
uszkodzenia klucza oraz po spr eniu partii 100 sztuk rub.
j) Metoda spr ania po cze
Gwint rub, nakr tek oraz powierzchnie tr ce podk adek i nakr tek przed monta em nale y pokry
cienk  warstw  smaru. Dla umo liwienia rozpoznania podk adki oraz nakr tki nale y j  zak ada  w
taki sposób, aby wszystkie wspomniane elementy by y identyfikowalne po wykonaniu spr enia, tzn.:
cecha nakr tki - od strony zewn trznej; cecha ruby - od strony zewn trznej; faza podk adek 1/45° -
od strony zewn trznej (strona zewn trzna - strona widoczna). Po z eniu styku nale y wst pnie
dokr ci  nakr tki p askim kluczem. Po czenie takie w wi kszo ci przypadków jest wystarczaj ce do
po czenia elementów szkieletu konstrukcji w pierwszym etapie monta u. W ciwe spr anie nale y
przeprowadzi  w nast puj cych fazach:
- dokr ci  kluczem dynamometrycznym po ow rub w styku do warto ci 50^70% wymaganej si y
spr aj cej, w kolejno ci wg zasady równomiernego skr cenia rub na przekroju z cza. Wskazane
jest u ycie do tego celu drugiego klucza nastawionego na ok. 60% wymaganego momentu
dokr caj cego.
-dokr ci  pozosta e ruby do pe nej warto ci wymaganej si y w kolejno ci jak w fazie poprzedniej
- dokr ci ruby fazy pierwszej do pe nej warto ci wymaganej si y spr aj cej
- sprawdzi  stopie  dokr cenia rub drugiej fazy

UWAGA: Przestrzeganie powy szych zasad spr ania jest bezwzgl dnie konieczne ze wzgl du
na odkszta calno  blach styku i zwi zane z tym zmiana si  w rubach dokr conych wcze niej.
Skr canie rub kluczem dynamometrycznym nale y przeprowadza  powolnym, jednostajnym
ruchem. Niedopuszczalne jest rwanie (szarpanie) klucza. Pracownicy przed przyst pieniem do
spr ania powinni by  przeszkoleni w zakresie technologii spr ania oraz pos ugiwania si
kluczem dynamometrycznym i przestrzegania przepisów bezpiecze stwa pracy.

2.11.2. Wytyczne kontroli i odbioru po cze
Niezawodno  doczo owych po cze  spr onych rubami o wysokiej wytrzyma ci decyduje o
bezpiecze stwie ca ej konstrukcji. Protokó  odbioru technicznego doczo owych po cze  spr anych,
odr bnie sporz dzony dla ca ej konstrukcji, musi by  za czony do protoko u odbioru ko cowego
obiektu jako dokument warunkuj cy przekazanie obiektu do u ytku. W protokole tym musz  by
uwzgl dnione nast puj ce czynno ci kontroli po cze :
a)Kontrola zastosowanych w po czeniach w ciwych wyrobów rubowych ( rub, nakr tek i
podk adek). Kontrola polega na sprawdzeniu, czy na bie ruby i na nakr tce s  wybite w ciwe cechy
jako ci (klasa 10.9 oraz znak producenta), tak e w przypadku stosowania podk adek hartowanych, czy
zastosowano odpowiedni  ilo  podk adek oraz czy podk adka ma fazowan  kraw  zewn trzn  i
czy nakr tka nie jest w podk adk  wgnieciona. Sprawdzeniu podlegaj  wszystkie ruby przylegaj ce
do pasa rozci ganego (nad i pod pasem) i 10% rub pozosta ych.
b)Kontrola stopnia dokr cenia rub.
- kontrol  stopnia dokr cenia rub przeprowadzamy najszybciej po 2 dniach od momentu ich skr cenia
(najlepiej na zmontowanym elemencie)
- stopie  dokr cenia rub powinien by  sprawdzony za pomoc  takich samych urz dze , jakie by y
stosowane do dokr cania
- kontrol rub dokr conych r cznym kluczem dynamometrycznym nale y przeprowadza  przy
nastawieniu klucza na wi kszy o 10% moment dokr cenia
- ruby dokr cane wkr takami udarowymi sprawdza si  wkr takami nastawionymi na tak  sam  si
spr ania
- ruby dokr cone metod  okre lonego k ta obrotu powinny by  sprawdzane j w.
- kontrol  spr ania wolno przeprowadza  tylko przez dalsze dokr canie, bez uprzedniego odkr cania
rub

- wyniki kontroli dokr cania rub kwalifikuje si  w nast puj cy sposób:
- gdy ruba (lub nakr tka) obróci si  o k t cc<30°, spr enie mo na uzna  za prawid owe,
- gdy ruba (lub nakr tka) obróci si  o k t 30°<a<60°, spr enie mo na uzna  za prawid owe,

pod warunkiem pozytywnego sprawdzenia 2 s siednich rub w tym po czeniu,
- gdy ruba (lub nakr tka) obróci si  o k t a>60°, nale y rub  wymieni  oraz sprawdzi  2

siednie ruby w tym po czeniu
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c) kontroli podlegaj :
- w konstrukcjach obci onych dynamicznie oraz w szkieletach budynków wielopi trowych: dwie

ruby w ka dym po czeniu zawieraj cym do 15 rub; 3 ruby w ka dym po czeniu
zawieraj cym powy ej 15 rub

- w konstrukcjach obci onych statycznie 10% rub w ka dym po czeniu, ale nie mniej ni
jedna

- w konstrukcjach in ynierskich specjalnych zakres kontroli powinien by  okre lony w
dokumentacji projektowej

W przypadku stwierdzenia wadliwego spr enia po cze  kontrol  nale y powtórzy  po usuni ciu
przez wykonawc  usterek.
2.11.3. Kontrola klucza dynamometrycznego podczas spr ania konstrukcji. Kontrol  nale y
przeprowadza  przed przyst pieniem do spr ania oraz wyrywkowo podczas spr ania po cze , aby
stwierdzi , czy ruby nie spr ane na moment inny od wymaganego.
2.11.4. Kontrola dok adno ci wykonania elementów przeprowadzona wyrywkowo w celu stwierdzenia
stanu elementów po transporcie wg za czonej tablicy nr l.

Tablica nr 1
Tolerancje wykonania elementów czonych doczo owo

ugo  elementu [m]
2-4 4-8 8-16 16-32 Ponad 321 Odchy ki d ugo ci rygli ram

(ujemne) -2 -3 -5 -8 -12
Wysoko  kszta townika h [m]

S 500 500 + 1000 1000 -r 20002 Odchy ki mi dzy k tami
ci cia oby ko ców

kszta townika oraz od k ta
2 3 4

3 Odchy ki odleg ci mi dzy
otworami w styku ±0.5 mm

4 Odchy ki p asko ci
powierzchni stykowych

1 mm na odcinku
500 mm

Tablica nr 2
Si y napr enia, momenty dociskowe i k ty obrotu wg DIN 18800

Metoda momentu obrotowego
Metoda

momentu
du

Metoda k ta obrotu

Wymagany moment
dociskowy Mv

Wymagana
si a

napr enia Fv

Smarowana
MoS2

(1>
Lekko

oliwiona

Wymagana
si a napr enia

Fv

Wymagany
pocz tkowy

moment
dociskowy Mv

(2)

ruba

KN Nm Nm KN Nm. t
M12 50 100 120 60 10 obrotu
M16 100 250 350 110 i miara
M20 160 450 600 175

50
obrotu

M22 190 650 900 210 tabela 2.1.)
M24 220 800 1100 240

100

M27 290 1250 1650 320
M30 350 1650 2200 390
M36 510 2800 3800 560

200

( 1)- kolumna miarodajna dla cynkowanych kompletów rub. Poniewa  warto ci Mv zale y w
bardzo wysokim stopniu od smaru zastosowanego do gwintu, producent rub powinien te
parametry potwierdzi .
(2)- niezale nie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania ruby i nakr tki

W wi kszo ci przypadków elementy z czne dostarczane przez firm  s  smarowane MoS2, jednak za
ka dym razem nale y uzyska  potwierdzenie zastosowanej pow oki.
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Tablica nr 2. 1
ty obrotu i miary obrotu U dla metody k ta obrotu

lk^50 51<lk<100 101<lk<170 171<lk<240ugo
mocowania
l [mm]

<P U 9 U <P U 9 U
360° 1180° 1/2 240° 2/3 270° 3/4
270° 3/4

Tablica nr 2.2
Kontrola napr enia

Metoda t dalszego obrotu Wniosek
<30° Wg punktu 5.5.3.2. f)

30° do 60° Wg punktu 5.5.3.2. f)
Dalsze obracanie nakr tki (lub
ruby) do osi gni cia momentu

kontrolnego zgodnie z metod  a),
b) lube)

>60° Wg punktu 5.5.3.2. f)
a)metoda momentu obrotowego
b)metoda momentu p du
c)metoda k ta obrotu

Tablica nr 2.3
Si a po lizgu na jednej szczelinie w kN dla N = 0 i u = O.5

ruba DIN
9614 lub 7999 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36

V 21.74 43.48 69.57 82.61 95.65 126.10 152.20 221.70

2. 12. Tolerancje monta u

2.12.1. S upy.
- Osie s upów powinny by  usytuowane w poziomie z dok adno ci  ± 5 mm.
- Odleg  mi dzy s siednimi s upami ±10 mm.
- Ogólna wysoko  s upów mierzona wzgl dem poziomu fundamentu przy h < 20 m
±10 mm.
- Odleg  mi dzy ko cowymi s upami s upami w ka dym szeregu na poziomie fundamentów przy
L < 30 m A=±20mm
30 m< L < 250 m A=±25mm(L+50)mm
L > 250 m A=±0,l(h+500)mm
- Pochylenie s upa bez belki podsuwnicowej z wyj tkiem ramy portalowej e= ± h/300
- Pochylenie s upa, tak e w ramach portalowych, podpieraj cego belk  podsuwnicow
h < 5 m e=±5mm
5m<h<25me=±h/1000 h > 25 mm e=±25mm
2.12.2. Belki pe no cienne i kratowe.
- Dopuszczalna odchy ka w rodku rozpi to ci zmontowanej belki w p aszczy nie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpi to ci, lecz nie mniej ni  3 mm. Odchy
nale y mierzy  od linii prostej lub kszta tu projektowanego po uwzgl dnieniu strza ki
ugi cia.
- Wzajemne boczne przesuni cie pasów w rodku rozpi to ci belki nie powinno by
wi ksze ni  max (1/1 OOh, lOmm).
- Dopuszczalna odchy ka belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 d ugo ci belki.
- Po enie po czenia belki ze s upem mierzone od osi projektowanej e=±5mm.
- Poziom belki w po czeniu belki ze s upem mierzony wzgl dem ustalonego poziomu
rzeczywistego A=±10mm.
- Ró nica poziomów na ko cach belki A<(L/500,10mm).
- Poziomy s siednich belek mierzone na odpowiadaj cych sobie ko cach A=±10mm.
- Odleg  mi dzy s siednimi belkami mierzona na odpowiadaj cych sobie ko cach A=±10mm.
2.12.3. Po czenia doczo owe.
W po czeniach rubowych doczo owych, w których wymagany jest docisk na ca ej powierzchni styku,
szczeliny w styku blach czo owych po dokr ceniu rub nie powinny by  wi ksze ni  A<0,5mm na co
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najmniej 2/3 pola powierzchni styku Amax=lmm lokalnie.
Przy wyst pieniu szczelin wi kszych nale y stosowa  odpowiednio dopasowane podk adki z
mi kkiej stali, które mog  by  ustabilizowane spoinami. Liczba przek adek w jednym miejscu nie
powinna by  wi ksza ni  trzy.

2.13. Wykonanie pow ok malarskich.
- Malowanie konstrukcji nale y wykona  zgodnie z PN-H-97053 wg wymaga  podanych w gwarancji
trwa ci pow ok.
- Cz  konstrukcji to znaczy s upy ponad cz ci  murowana, d wigary dachowe oraz rygle st aj ce
nale y zabezpieczy  pow okami ochronnymi zapewniaj cymi klas  odporno ci ogniowej R30.
- Ocena wykonania pow ok powinna obejmowa  materia y malarskie, warunki i sposób wykonywania
prac oraz ocen  powierzchniow  i grubo  suchych pow ok.
- Sposób przechowywania materia ów oraz wykonania i reparacji pow ok powinien by  zgodny z
warunkami gwarancji producenta.
- W szczególno ci nale y zwróci  uwag  na temperatur  otoczenia miejsca pracy, wilgotno ci
powietrza oraz czasów mi dzy kolejnymi nak adanymi warstwami.
- Poszczególne pow oki powinny ró ni  si  kolorami.
- Powierzchnie niedost pne po monta u powinny by  pomalowane przed monta em.
- Powierzchnie cierne powinny by  zabezpieczone przed ewentualnymi zabrudzeniami.

3. KONTROLA JAKO CI.
Wymagan  w projekcie i obowi zuj cych przepisach jako  konstrukcji powinien zapewni  wykonawca
przez stosowanie w ciwych materia ów, metod wytwarzania i monta u oraz dozoru technicznego i
kontroli.

4. OCENA MONTA U KONSTRUKCJI POWINNA OBEJMOWA
- Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpocz ciem monta u, podczas monta u i po jego
zako czeniu.
- Stan podpór oraz rub fundamentowych i ich usytuowanie.
- Zgodno  metody monta u z projektem monta u i spe nienie wymaga  bezpiecze stwa pracy.
- Stan elementów konstrukcji przed monta em i po zamontowaniu.
- Wykonanie i kompletno  po cze .
- Wykonaniu pow ok ochronnych.
- Naprawy elementów konstrukcji, po cze  i pow ok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodno ci.

5. POMIARY KONTROLNE
- Po enie elementów konstrukcji powinno by  ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomoc  odpowiedniego sprz tu pomiarowego z dok adno ci  niezb dn  do zachowania wymaganych
tolerancji monta u.
- Przed rozpocz ciem monta u nale y wykona  operat geodezyjny okre laj cy usytuowanie i rz dne
wysoko ciowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczy  na podporach ustalone pozycje
monta owe s upów.
- Dok adno  po enia elementów konstrukcji podczas monta u mo e by  okre lona pod
obci eniem ci arem w asnym, je eli w projekcie nie podano inaczej.
-Tolerancje monta u powinny by  okre lane w odniesieniu do rodków przekrojów na ko cach lub osi
rodkowych na górnym lub zewn trznym licu elementów z uwzgl dnieniem istotnego wp ywu

temperatury.
- System pomiarów kontrolnych podczas monta u, a tak e operat geodezyjny pomiaru ko cowego po
uko czeniu monta u mo e obejmowa  tylko g ówne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

5.1. Protoko y.
- Protokó  sprawdzenia momentów dokr caj cych po cze rubowych w w ach konstrukcji stalowej
Protokó  odbioru technicznego doczo owych po cze  spr anych, odr bnie sporz dzony dla ca ej
konstrukcji, musi by  za czony do protoko u odbioru ko cowego obiektu jako dokument warunkuj cy
przekazanie obiektu do u ytkowania. A dodatkowo, kopi  ww. protoko ów nale y bezzw ocznie
przes  do siedziby firmy  oraz autora projektu budowlanego w celu dotrzymania warunków
gwarancyjnych oraz w celu kontroli zgodno ci montowanej konstrukcji z za eniami projektowymi.
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- Protokó  potwierdzaj cy kompletno  dostawy na budow
- Protokó  przekazania wytycznych monta u hal

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00..00 . Wymagania ogólne  pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1.. Wymagania i badania przy odbiorze.
 W szczególno ci powinna by  oceniana:

zgodno  przekroi i rozmieszczenia elementów,
jako  wbudowanych materia ów,
jako  wykonanych elementów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt  7

7.2 Wielko ci obmiarowe poszczególnych elementów okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót - podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt. 8

8.2. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6.ST da y
pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno  z dokumentacj  techniczn .
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) prawid owo  kszta tu i wymiarów g ównych konstrukcji,
d) prawid owo  oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów sk adowych
e) prawid owo  wykonania z czy mi dzy poszczególnymi konstrukcjami

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.0000 . Wymagania ogólne pkt. 9
9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym

10. Wykaz obowi zuj cych norm.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Po czenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
- PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady u ytkowania,
konserwacji i napraw.
- PN-H-97053 Ochrona przed korozj  - Malowanie powierzchni stalowych – Ogólne wytyczne.

STB 01.07.00. MONTA  DACHU HALI
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1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
monta u dachu hali.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1 .

1.3 Zakres robót obj tych ST
Monta  p yt warstwowych z rdzeniem ze styropianu samogasn cego w obustronnej ok adzinie z blachy
stalowej profilowanej ocynkowanej obustronnie i powlekanej lakierem poliestrowym.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi. nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
1 roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachu,
2 wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,
3 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
4 procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto '? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

5 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanego robót

1.5 Okre lenia podstawowe
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.1.5

2. MATERIA Y

yta warstwowa sk ada si  z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno -
izolacyjnego ze styropianu;

- Trwa  po czenia rdzenia z ok adzinami zosta a osi gni ta dzi ki zastosowaniu wysokiej jako ci
kleju poliuretanowego oraz technologii jego nanoszenia i dozowania;

- Warstwa kleju o odpowiedniej grubo ci polepsza znacz co w asno ci izolacyjne p yt;
- Ok adziny p yty wykonywane s  z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej; blacha w rozwi zaniu

standardowym pokryta jest pow ok  poliestrow  (na specjalne zamówienie mo e by  pokryta
pow ok  PVDF lub plastisolem);

- Obustronne foliowanie p yty zabezpiecza j  przed uszkodzeniami ok adzin podczas za adunku,
roz adunku, sk adowania oraz monta u;
a. Aplikowana na budowie ci a, samoprzylepna uszczelka poliuretanowa zapewnia

izolacyjno c ciepln  i szczelno  styku;;
- yta dachowa o charakterystycznych, zwi kszaj cych wytrzyma  garbach (3 na szeroko ci),

wyró nia si  specjalnie ukszta towan  mikrokomor  zabezpieczaj  przed kapilarnym
podci ganiem wody oraz rowkami pomocniczymi u atwiaj cymi dok adny monta  (mo liwy do
prowadzenia przez ca y rok).

Zastosowanie
O rodzaju i uk adzie p yt warstwowych decyduje projektant, kieruj c si  przeznaczeniem obiektu,
warunkami eksploatacji, mo liwym oddzia ywaniem rodowiska wewn trznego i czynników
atmosferycznych Ze wzgl du na du  warto  wspó czynnika rozszerzalno ci blach stalowych
zaleca si  stosowanie p yt w kolorach jasnych. P yty dachowe przeznaczone s  do stosowania w
temperaturach niskich i normalnych. Temperatura sta a na powierzchni p yt nie powinna
przekracza  + 60°C (okresowo nie wy sza ni  + 90°C).



59

3. SPRZ T

Do przecinania p yt zaleca si  stosowanie pilarek o drobno z bnych brzeszczotach, a do obróbek
blacharskich no yc r cznych. Nie wolno stosowa  szlifierek k towych do ci cia p yt i obróbek W
trakcie monta u nale y dociska  p yty za pomoc  narz dzia monta owego, które pozwala na w ciwe

czenie elementów bez ryzyka ich uszkodzenia, P yty powinny by  mocowane do konstrukcji za
pomoc czników zalecanych do stosowania przez producenta p yt warstwowych. Do mocowania

czników nale y stosowa  specjalistyczne wkr tarki Nie nale y prowadzi  monta u p yt gdy pr dko
wiatru przekracza 9 m/s, a tak e w czasie opadów atmosferycznych lub w g stej mgle. Codziennie po
zako czeniu pracy nale y usun  opi ki i inne zabrudzenia powsta e w trakcie monta u p yt.

4. TRANSPORT, ROZ ADUNEK I SK ADOWANIE

Transport
- do transportu p yt warstwowych dachowych mog  s  tylko pojazdy sprawne technicznie,

odkryte, ze skrzyni adunkow  umo liwiaj  za adunek z góry; nie dotyczy p yt z rdzeniem z
we ny mineralnej, które nale y przewozi  wy cznie krytymi rodkami transportu (z mo liwo ci
za adunku z góry)

- przestrzenie za adowcze musz  by  czyste. P aszczyzny cian i pod a nie mog  mie
wystaj cych gwo dzi oraz innych ostrych elementów. Elementy wystaj ce musz  by  odpowiednio
zabezpieczone, aby nie uszkodzi  p yt (np. kantówkami z drewna lub piank  odpadow )

- ugo rodka transportowego (skrzyni adunkowej) musi by  taka, aby pakiet spoczywa  na ca ej
ugo ci rodka transportowego. Dopuszcza si  wystawienie pakietu poza skrzyni  za adowcz

rodka transportowego nie wi cej ni  1,5m. Dla pakietów o d ugo ci 16÷21m przewo nik musi
uzyska  specjalne pozwolenie na przewóz oraz zabezpieczy  wystaj ce ko ce p yt przed ugi ciem
poprzez zamontowanie specjalnego podparcia. W przypadku przewozu p yt pojazdem cz onowym,
powierzchnia obu skrzy adunkowych musi by   w jednym poziomie.

- bior c pod uwag  stan dróg publicznych zobowi zuje si  kierowców - przewo ników do
okresowego, (co ~ 100 km) sprawdzenia skuteczno ci zamocowania adunku (pakietów) i
ewentualn  popraw  mocowania i zabezpieczenia adunku

- zalecana szeroko  powierzchni adunkowej wynosi 2420÷2500 mm, a maksymalna pr dko
przewozu p yt 70 km/h
a. rodek transportu odbieraj cy p yty musi by  wyposa ony w pasy transportowe np. APT-50 lub

podobne s ce zabezpieczeniu adunku na skrzyni adunkowej. Ilo  pasów uzale niona jest
od d ugo ci p yt: rozstaw pasów, co ~2m. Zaleca si , aby pojazd przewo cy adunek posiada
na wyposa eniu 2 kpl. zawiesi p askich z uszami o d ugo ci ~6m i ud wigu 5t do roz adunku.
Pakiety obróbek transportowane cznie z pakietami p yt,

b. W transporcie mieszanym nale y pakiety p yt z ok adzin  z blachy stalowej umieszcza  w
dolnej warstwie natomiast pakiety z p yt  z ok adzin  z blachy nierdzewnej w górnej warstwie.
Transport p yt z we  mineraln  mo e odbywa  si  wy cznie pojazdami z naczep  pe
(zabrania si  stosowania pojazdów ze skrzyni  rozci gan ).

Roz adunek
a) przed podj ciem pakietu p yt warstwowych dachowych nale y sprawdzi  poprzez ogl dziny

zewn trzne stan techniczny opakowania

- w ka dym pakiecie p yt miejsca podhaczania zawiesia p askiego z uszami na paletach
drewnianych s  oznaczane kolorowym pisakiem lub kred

- wy adunek pakietów nale y prowadzi  przy pomocy suwnicy pomostowej, d wigu lub urawia,
ywaj c trawersy belkowej i zawiesi p tlicowych 4 linowych z zawiesiami p askimi i uszami o

ugo ci ~6m
- poniewa  pakiety s  podhaczane przy pomocy pasów transportowych, za dolne drewniane no ne

palety pakietu, w jego górnej cz ci nale y zastosowa  rozpórki drewniane o d ugo ci L=1,2m
utrzymuj ce rozstaw pasów w odleg ci wi kszej jak szeroko  pakietu, aby nie uszkodzi
górnych p yt (zabrania si  podhaczania pasów za palety styropianowe)

- przy pakietach o d ugo ci p yt 8÷21m nale y stosowa  dodatkowo specjaln  trawers  belkow  o
ugo ci 8m z ceowników ][300 i przyspawanymi uszami do podhaczania pasów (stosowanie
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wy cznie na budowie przy roz adunku i monta u).

- Zabrania si  roz adunku pakietów bez u ycia zawiesi p askich z uszami.

Sk adowanie

yty warstwowe dachowe nale y magazynowa  z zachowaniem lekkiego spadu wzd  kraw dzi
bocznej, aby ewentualnie dostaj ca si  do wn trza pakietu woda opadowa mog a swobodnie
sp ywa

- yty magazynowane na otwartej przestrzeni nale y dok adnie zabezpieczy  przed deszczem,
niegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami. W celu prawid owego zabezpieczenia p yt nale y

stosowa  tekstylne plandeki (zabrania si  stosowania folii z tworzyw sztucznych). Plandeki
przepuszczaj  powietrze i umo liwiaj  szybkie odprowadzenie nagromadzonej wilgoci. Nale y
bezwzgl dnie unika  gromadzenia si  wody pomi dzy p ytami, poniewa  mo e to w d szym
okresie czasu, przy braku wentylacji spowodowa  uszkodzenie p yt

- w celu unikni cia powstawania odcisków i wgniece  na ok adzinach p yt na placu budowy nie
dopuszcza si  ich pi trowania

- pod e, na którym ustawione b  pakiety musi by  równe i utwardzone, aby nie spowodowa
trwa ych uszkodze  p yt. Cz ciowo rozpakowane pakiety p yt nale y ka dorazowo zabezpieczy
przed opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem

- tymczasowe sk adowanie p yt dachowych na dachu i w trakcie monta u mo e si  odbywa  (ze
wzgl du na dodatkowe obci enie konstrukcji) tylko na ryglach uk adu ramy no nej i wymaga
ka dorazowo uzgodnienia z kierownikiem nadzoru. Pakiety p yt musz  wspiera  si  dolnymi
paletami na ramach no nych. Ze wzgl dów bezpiecze stwa nie dopuszcza si  pi trowania
pakietów p yt na konstrukcji dachowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi  konstrukcj  pod wzgl dem dok adno ci wykonania i
zgodno ci z projektem. Foli  ochronn  z wewn trznych ok adzin p yt nale y zdj  przed monta em,
natomiast z ok adzin zewn trznych wkrótce po monta u nie pó niej ni  4 miesi ce od momentu
zakupu p yty

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00..00 . Wymagania ogólne  pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1.. Wymagania i badania przy odbiorze.
 W szczególno ci powinna by  oceniana:

zgodno  przekroi i rozmieszczenia elementów,
jako  wbudowanych materia ów,
jako  wykonanych elementów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt  7

7.2 Wielko ci obmiarowe poszczególnych elementów okre la si  na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót-podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt. 8
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8.2. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6.ST da y
pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze. Wymagania i badania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno  z dokumentacj  techniczn .
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) prawid owo  kszta tu i wymiarów g ównych konstrukcji,
d) prawid owo  oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów sk adowych
e) prawid owo  wykonania z czy mi dzy poszczególnymi konstrukcjami

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.0000 . Wymagania ogólne pkt. 9
9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
yty warstwowe ze standardow  pow ok  poliestrow  (grubo ci 25 µm) mo na stosowa  w

rodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

yty warstwowe w wykonaniu specjalnym z pow ok  PVDF (grubo  25 µm) mo na stosowa  w
rodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

yty warstwowe w wykonaniu specjalnym z pow ok  z plastisolu (grubo  200 µm) mo na stosowa  w
rodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

yty warstwowe  w wykonaniu specjalnym z pow ok  z folii PVC (grubo  120 µm) mo na stosowa  w
rodowiskach B, L, U wg PN-71/H-04651 lub C1 do C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001

STB 01.08.00 ROBOTY MUROWE.

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót murowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST.
a) cian murowane z ceg y kratówki gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej
b) cian jednowarstwowych murowane z ceg y pe nej, na zaprawie cementowo – wapiennej,
c) cianek dzia owych murowanych z ceg y kratówki gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
d) cianek dzia owych z ceg y dziurawki klasy 100, gr 6 cm na zaprawie cementowej,
e) Obmurowanie kominów wentylacyjnych do poziomu dachu ceg a dziurawk , ponad dachem ceg
klinkierow  gr. 12 cm na zaprawie cementowej
h) Kominy murowane z kszta tek ceramicznych 20 x 20 cm,
i) murki przy podjazdach murowane z ceg y kratówki gr. 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
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a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych nale y rozumie  wszystkie prace budowlane
zwi zane z wykonaniem robót murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
b) Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
c) procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto '? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot I wymagania jako ciowe wykonanych robót murarskich.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu robót murowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -68/B-10024
BN -84/6745-01 oraz instrukcji producenta bloczków gazobetonowych oraz Aprobat  Techniczna AT -
15-2700/2001
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pktc1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
Wymagania ogólne" pkt. 2

2..2. Ceg a pe na powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-73/B-12011

2.3. Ceg a kratówka K2 powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-73/B-12011

2.4. Pustaki wentylacyjne 20 x 20 powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN- 73/B-
12007

2.5. Ceg a klinkierowa powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-71/B-12008

2.6 Zaprawa cementowo - wapienna Rz = 7 MPa powinna odpowiada  wymog  okre lonym w normie
PN-65/B-14502Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

2.7 Zaprawa cementowa Rz = 7 Mpa powinna odpowiada  wymog  okre lonym w normie PN-65/B-
14504 Zaprawy budowlane cementowe

2.8. Zaprawy murarska do wykonywania cienkich spoin

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Sprz t do wykonania robót murarskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót murarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi drobnego sprz tu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczków z gazobetonu.( pi a ta mowa, umo liwiaj ca precyzyjne wycinanie
skomplikowanych kszta tów)

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Dostarczanie bloczków na budow  na paletach zabezpieczonych foli  termo kurczliw  przed
niekorzystnym dzia aniem czynników atmosferycznych. Folia ta umo liwia przechowywanie bloczków
na budowie nawet przez d szy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca si
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sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mog y by  wmurowane w
ci gu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zosta y wbudowane nale y starannie zabezpieczy  foli .

4.3. Transport bloczków z gazobetonu na budow  mo e odbywa  si  dowolnymi rodkami transportu.
Wszystkie czynno ci zwi zane z wy adunkiem, prze adunkiem jak i sk adowaniem powinny by
przeprowadzone ostro nie ze wzgl du na ich znaczn  krucho .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano  w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5

5.2 warunki przyst pienia do robót
Przed rozpocz ciem robót murowych nale y:

a) sprawdzi  jako  elementów ciennych, zapraw i innych pomocniczych
materia ów

b) odebra  roboty ziemne i fundamentowe
c) sprawdzi  wymiary i k ty skrzy owa cian fundamentowych

5.3 Przy murowaniu cian, cianek dzia owych i pozosta ych elementów nale y przestrzega  zasad
podanych w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 przygotowanie pod a przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2. murowanie ciany, cianek i pozosta ych elementów
5.3.3.usuni cie resztek zaprawy z pod a i stropów

Mury z ceg y
dok adno  u enia pierwszej warstwy ceg y rzutuje na warstwach nast pnych, a w konsekwencji na
dok adno ci wykonania ca ego budynku i dlatego te  czynno ci tej nale y po wi ci  du o uwagi
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi cian, za pomoc  niwelatora znajduje si
najwy szy naro nik budynku. Ró nica w wysoko ci poszczególnych naro ników nie mo e by  wi ksza
ni  30 mm. W przypadku wyst powania wi kszych ró nic pod e (fundament, strop) musi zosta
wyrównane. Ceg y pierwszej warstwy muruje si  na zaprawie cementowej o stosunku obj to ciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiada y pod w asnym ci arem.
Murowanie rozpoczyna si  od ustawienia pojedynczych bloczków w naro nikach cian, piórami
zwróconymi na zewn trz budynku. Takie ustawienie ceg y eliminuje powstanie w naro nikach bruzd
wymagaj cych wype nienia zapraw  naprawcz . Pióra mo na natomiast stosunkowo atwo usun  za
pomoc  szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by  ustawiony bloczek w naro niku
najwy ej po onym. D ugo cian budynku przewa nie nie jest wielokrotno ci  d ugo ci bloczka i
dlatego zachodzi konieczno  uzupe nienia jej bloczkami doci tymi. Do ci cia bloczków stosuje si
pi  ta mow  systemow  dla danego systemu. Ceg  poziomuje si  do ceg y ustawionego w
najwy szym naro niku. Poziomowanie i pionowanie ustawienie bloczków kontroluje si  przy pomocy
poziomicy i ewentualnie koryguje m otkiem gumowym.
Po ustawieniu bloczków naro nikowych rozci ga si  mi dzy nimi sznur murarski i uzupe nia warstw .
Podczas uzupe niania pierwszej warstwy zaleca si  kontrolowanie wysoko ci co czwartej lub co pi tej
ceg y za pomoc  niwelatora, gdy  kontrola poziomic  mo e okaza  si  niewystarczaj ca.

Kolejne warstwy muru
Przed przyst pieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzedni  warstw  cegie  nale y
przeszlifowa  w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówno ci i uzyskania p aszczyzny
poziomej. S y do tego packa do szlifowania.
Nast pnie po starannym usuni ciu py u powsta ego na skutek szlifowania ustawia si  ceg  naro ,
rozci ga pomi dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupe nia
bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naro ników budynku, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich cian konstrukcyjnych.  Zapraw  systemow  nak ada si  na powierzchni
wymurowanych bloczków przy pomocy kielni o szeroko ci równej szeroko ci bloczków (grubo ci
muru). Z bkowana kraw dzi kielni pozwala na wykonanie spoin o tej samej grubo ci na ka dej
warstwie muru.



64

Jednorazowo nak ada si  warstw  zaprawy nie d sz  ni  oko o 3m, aby zapobiec stosunkowo
szybkiemu jej wysychaniu.
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw cegie  w cianach zewn trznych kondygnacji przyziemia
tj. na wysoko ci 0,4m na ca ym obrysie budynku zaleca si  wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu
unikni cia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje si  to w sposób nast puj cy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si  na niej zapraw  systemow
- na zaprawie uk ada si  foli  o szeroko ci równej szeroko ci bloczków
- na foli  ponownie nak ada si  zapraw
- na zapraw  muruje si  kolejn  warstw  bloczków

Przy uk adaniu kolejnych warstw muru, nale y zwróci  uwag , aby spoiny pionowe w poszczególnych
warstwach mija y si  o co najmniej 80mm.
Kolejne warstwy muru nale y kontrolowa  za pomoc  poziomicy.
W trakcie wznoszenia cian konstrukcyjnych nale y pami ta  o wmurowaniu kotew do czenia
pó niej murowanych cian dzia owych.

czniki te nale y zg bia  do po owy ich d ugo ci oraz, ze wzgl dów bezpiecze stwa przygi  do
do u.

cianki dzia owe z ceg y kratówki K2
cianki dzia owe wykonuje si  z ceg y kratówki K2 i z regu y muruje si  je po wykonaniu cian

konstrukcyjnych i stropów.  Pó niejsze wykonanie cianek dzia owych znacznie u atwia komunikacj  i
transport poziomy budynku.
Pierwsz  warstw , podobnie jak przy cianach konstrukcyjnych, uk ada si  na zaprawie cementowej
1:3 ustawiaj c bloczki tak, aby spoiny cian konstrukcyjnych i dzia owych pokrywa y si  ze sob  –

czniki wystaj ce ze spoin cian konstrukcyjnych musz  trafi  w spoin cianki dzia owej.

Dylatacje
Przerwy dylatacyjne w budynkach z bloczków gazobetonowych wykonuje si  podobnie jak w innych
konstrukcjach murowanych przez ca  konstrukcj  od wierzchu fundamentów do dachu i wype nia si
kitem trwale elastycznym.
W budynku z jednowarstwowymi cianami zewn trznymi z bloczków, przerwy dylatacyjne nale y
wykona  w odleg ciach nie wi kszych ni  25m

Kominy
Do wykonania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nale y stosowa  pustaki
betonowe 20 x 20
Do murowania przewodów nale y stosowa  zapraw  cementow
Przewody powinny mie  na ca ej swej wysoko ci ( cznie z przej ciami przez stropy i wie ce)
jednakowy przekrój okre lony w dokumentacji.
Przegrody mi dzy poszczególnymi przewodami oraz pomi dzy tymi przewodami a licem muru
wewn trznego powinny mie  grubo  co najmniej 1/2 ceg y.
Przegrody mi dzy poszczególnymi przewodami oraz pomi dzy przewodami a licem muru powinny
mie  grubo  co najmniej 1/4 ceg y.
Przegrody mi dzy przewodami a zewn trznym licem muru zewn trznego powinny mie  grubo  co
najmniej 1 ceg y.
W powierzchniach wewn trznych przewodów powinno by  jak najmniej spoin pionowych. Nale y

 do tego, aby spoiny pionowe znajdowa y si  tylko w naro nikach przewodów. Przewody
powinny by  pionowe
Przewody wykonane z pustaków nale y obmurowa ciank  gr.12 cm z bloczków gazobetonowych na
zaprawie cienkowarstwowej do powierzchni dachu, a powy ej powierzchni dachu ceg  klinkierow  gr.
12 cm na zaprawie cementowej

Obmurowanie kominów ceg a klinkierow  ( nad dachem)
Przed przyst pieniem do murowania nale y sprawdzi  dobór kolorystyczny elementów licowych, brak
rys i odprysków. Przy odbiorze ceg y klinkierowej nale y przeprowadza  nast puj ce badania:
sprawdzenie zgodno ci klasy ceg y z zamówieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie
próby dora nej. Je eli istnieje mo liwo  dzia ania na ok adzin  temperatury ponad 35 C, konieczne
jest stosowanie zaprawy o wytrzyma ci nie ni szej ni  5 Mpa. Zapraw  przygotowa  w betoniarce
wolnospadowej lub przelotowej, najpierw zala  wod  zarobow  a nast pnie doda  such  zapraw  do
betoniarki. Czas mieszania ok. 2-3 minut.  Zawsze nale y miesza  ca  zawarto  worka. Zaprawy nie
miesza  z innymi produktami np. obni aj cymi temperatur  wi zania. Temperatura powietrza i



65

stosowanych cegie  podczas wykonywania robót i w czasie wi zania nie mo e by  ni sza ni  +5 C.
wie a zaprawa zale nie od warunków pogodowych powinna by  zu yta w przeci gu 1-2 godz.

Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y powinny odpowiada  wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cian: 4 mm/m
- Odchylenie kraw dzi od linii prostej: 3mm/m i nie wi cej ni  jedno na 2,0 m
- Odchylenie górnej powierzchni ka dej warstwy pustaków od kierunku poziomego: 3mmlrn i nie

wi cej ni  40 mm na ca ej d ugo ci ciany
- Odchylenie przecinaj cych si  powierzchni od k ta prostego: 10mm/m
- Odchylenie od projek1owanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/-10 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów na ciany i cianek powinna by  zgodna z PN-
80/B-06258
W szczególno ci powinny by  oceniane:
a. ceg a pe na

- kszta t
- nasi kliwo  wagow  ceg y 10%
- wymiary i wielko ci skrzywie  kraw dzi i powierzchni
- wielko  oraz liczby szczerb i odbi  naro y
- wielko  i liczb  p kni  prze/om
- wytrzyma/o  na ciskanie

b. ceg y kratówki
- nasi kliwo  ci arow  10%
- odporno  na dzia anie mrozu

c. ceg y klinkierowej
- nasi kliwo  ci arow  6%
- odporno  na dzia anie mrozu

Dopuszczalne wady kszta tu odchylenie od k ta prostego s siednich powierzchni
(nieprostopad cienno  ) mniejsze równe 1 mm

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni  nie wi cej ni  1 szt o pow. mniejszej równej 1000 mm2

uszkodzenia kraw dzi nie wi cej ni  1 szt o szeroko ci mniejszej równej 0,5mm

rysy, p kni cia technologiczne  nie wi cej ni  1 szt. o szeroko ci mniejszej równej 0,5mm i d ugo ci
mniejszej równej 50 mm

ogó em uszkodzenia w ilo ci elementów stanowi cej mniejsze równe 6,5% ilo ci elementów w palecie

Dopuszczalne odchy ki wymiarów
ugo mniejsza równa +- 1 ,5 mm

wysoko mniejsza równa +- 1,0 mm
szeroko                                     mniejsza równa +- 1,5 mm

Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y powinny odpowiada  wymaganiom:
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cian: 4 mm/m
Odchylenie kraw dzi od linii prostej: 3mm/m i nie wi cej ni  jedno na 2,0 m
Odchylenie górnej powierzchni ka dej warstwy pustaków od kierunku poziomego: 3mm/m i nie wi cej
ni  40 mm na ca ej d ugo ci ciany
Odchylenie przecinaj cych si  powierzchni od k ta prostego: 10mm/m
Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm

Odbiór wbudowanych o cie nic drzwiowych i okiennych:
Odchylenie od pionu i poziomu dla o cie nic drzwiowych i okiennych nie powinno by  wi ksze ni  3
mm na ca ej d ugo ci stojaka lub nadpro a o cie nicy.
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Najwi ksze dopuszczalne zwichrowanie o cie nicy z p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze
ni  2 mm
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenie o
jako ci wystawione przez producenta.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów muru z ceg y
Zwichrowanie i skrzywienie:
na d ugo ci 1 m - 3 mm,
na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia - 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:
na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,
na ca ej wysoko ci ciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy ciany muru:
na d ugo ci 1 m - 1 mm,
na ca ej d ugo ci budynku 15 mm

Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion
jednostk
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  nast puj ce badania:

- sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
technicznymi

- przeprowadzenie próby dora nej
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenie o
jako ci wystawione przez producenta.

Odchy ki wymiarów przewodu nie powinny przekracza  +1,0 i - 0,5 cm

6.2.2. Warunki bada  materia ów powinny by  wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarawania
Powierzchni cian oblicz si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci ciany w stanie surowym
i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy szej
kondygnacji. Powierzchni  filarków oblicza si  w metrach bie cych .
Kominy oblicza si  w metrach bie cych
Z powierzchni nie potr ca si  powierzchni mniejszych ni  0,5 m2

7.3 Wielko ci obmiarowe cianek i filarków okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez. Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót murowych

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN -68/B-10024 BN -84/6745-01
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Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) przygotowanie pod a,
d) dopuszczalne odchy ki wymiarów murów
e) dopuszczalne odchy ki od prawid owego wykonania powierzchni i kraw dzi oraz od

projektowanych wymiarów
- spoiny pionowe i poziome pomi dzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mog   by

wi ksze ni  3mm
- ciany konstrukcyjne musz  by  przewi zane wi zaniem murarskim, niedozwolone jest

zastosowanie strz pi i pó niejsze odmurowanie cian,
- bloczki znajduj ce si  na kraw dziach cian. otworów drzwiowych i okiennych musz  mie

ugo  min. 115mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny si  mija  o min.
80 mm

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN -68/B-1 0024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN -84/6745-01
BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych
BN-80/6744-11 Pó fabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy cienne
PN-65/B - 14503  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
PN-65/B - 14504  Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300  Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-88/B-30020  Wapno
Aprobata techniczna ITB Nr AT -15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989

STB 01.09.00. NADPRO A

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
osadzanie belek nadpro owych prefabrykowanych typu L -19.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w  pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych ST.
Osadzenie belek nadpro owych prefabrykowanych typu L-19

1.4.0kre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi
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wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy osadzeniu belek nadpro owych prefabrykowanych nale y rozumie

wszystkie prace budowlane zwi zane z osadzeniem nadpro a prefabrykowanego zgodnie z
ustaleniami projektowymi

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj   dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe osadzonych nadpro y prefabrykowanych

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót.
Przy osadzeniu nadpro y prefabrykowanych nale y przestrzega  zasad podanych w normie BN-80/B-
10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.5

2.MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
Wymagania ogólne pkt.2

2.2. Belki nadpro owe elbetowe typu L powinny by  wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stal
znaku 34GS i St0 (zbrojenia monta owe).

3.SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.3

3.2 Sprz t do osadzenia belek nadpro owych
Wykonawca przyst puj cy do osadzenia belek nadpro owych, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST OD. 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie nadpro y prefabrykowanych
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport nadpro y nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Osadzenie nadpro y - nale y przestrzega  zasad podanych w normie BN-80/B-10021
Prefabrykaty budowane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych

- wytyczenie poziomu osadzania nadpro y
- sprawdzenie miejsc oparcia nadpro y - podmurowanie ceg  pe  lub zapraw  cementow
- osadzenie belek nadpro owych i wype nienie zapraw  cementow
- osadzenie podci gów z dwuteowników z obmurowaniem bloczkami z betonu komórkowego

Minimalna d ugo  oparcia prefabrykowanych belek nadpro owych powinna wynosi  9 cm z ka dej
strony. Ko ce belek stalowych lub elbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny si  opiera
na d ugo ci oko o 1,5 ich wysoko ci. Koryto mi dzy belkami nadpro owymi nie przewidzianymi do
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ocieplenia wype ni  zapraw  cementow  Po wylaniu poduszek betonowych z B-20 wg ST elementy
betonowe ustawi  i wypoziomowa  podci g z dwuteownika skr conego rubami M-.12. Podci g
wype ni  z obu stron bloczkami z gazobetonu i dociepli  p ytami styropianowymi

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  osadzonych nadpro y by  zgodna z PN-80/B-06258
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- zgodno  kszta tu i g ównych wymiarów nadpro y z dokumentacj  techniczn
- zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami projektu

6.2.2.Warunki bada  nadpro y prefabrykowanych i innych materia ów powinny by  wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
ugo  nadpro y oblicza si  w metrach bie cych u onego nadpro a

7.3 Wielko ci obmiarowe nadpro y okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8.0DBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.8

8.2 Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zwi zanych z
osadzeniem nadpro y

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki

8.4  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
bada  cech geometrycznych
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  osadzenia nadpro a

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
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Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg :
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-Q4300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-Q8 - Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-O6711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. ,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Stosowa  si
do wymaga  zawartych w  ST „ Wymagania ogólne"

STB 01.010.00. ROBOTY POKRYWCZE DACHU - ZAPLECZE

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego foli  bitumiczna termozgrzewaln .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
monta  pokrycia foli  bitumiczn  termozgrzewaln .

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur . Polskich Norm, aprobat technicznych ,a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachowego folia bitumiczn  termozgrzewaln
nale y rozumie  wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem pokrycia dachowego
folia zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako . "jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych pokryci dachowego

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonaniu pokrycia dachowego z blachy nale y przestrzega  zasad podanych w Instrukcji
Producenta
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. Folia bitumiczna  termozgrzewalna

2.3. We na mineralna Dachrock gr 18 cm
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2.4. Folia paroizolacyjna Roclwoll

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.3

3.2. Sprz t
Wykonawca przyst puj cy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie papy nie mo e odbywa  si . d ej ni  2 tygodnie i nale y:

- bezwzgl dnie usun  foli  ochronn
- sk adowa  materia  w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez s siedztwa agresywnie

reaguj cych materia ów
Czas od momentu zakupu do zamontowania arkuszy nie mo e przekroczy  6 -ciu miesi cy.

4.3, Transport
Samochody u ywane do przewozu powinny mie  skrzyni  dostosowan  do d ugo ci arkuszy, które
powinny by  mocno spi te w jedn  paczk , aby nie dochodzi o do otarcia pow oki.
Przenosz c arkusze przy roz adunku r cznym nale y tak dobra  ilo  osób, aby zapobiec
przesuwaniu po sobie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt. 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonania pokrycia nale y sprawdzi :
zgodno  wykonania podk adu z dokumentacj  prawid owo  wykonania odpowiednich spadków i
zabezpiecze  dachowych przy kominach masztach itp. prawid owo  u enia folii paro
przepuszczalnej.

5.3 Roboty pokrywcze powinny by  wykonywane w dni suche ,przy temperaturze nie ni szej ni  +5° C.
Roboty pokrywcze nie nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników
atmosferycznych na jako  pokrycia takich jak temperatura poni ej +5° C, rosa ,opady deszczu lub
niegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie. W przypadku z ych warunków atmosferycznych

nale y stosowa  zadaszenia. Pokrycie powinno by  tak wykonane aby zapewnia o atwy odp yw wód
deszczowych i topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych i okapu. Szczegó y. po cze
paro izolacji, termoizolacji i izolacji przeciwwodnej dachu wg katalogu producenta .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów pokrycia dachowego powinna by  zgodna z
Instrukcj  Producenta w szczególno ci powinna by  oceniana:

- ciwo ci zastosowanych materia ów
- równo  powierzchni blach

6.2.2. Warunki bada  blachy i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
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akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt..7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
powierzchni  pokrycia dachowego oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich po aci, bez
doliczania zak adów i bez potr cania powierzchni niepokrytych, zaj tych przez kominy wietliki, wy azy
okienka itp. gdy ka da z nich jest mniejsza ni  1 m2

7.3 Wielko ci obmiarowe pokrycia okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00..00..00 . „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la Instrukcja Producenta.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. prostolinijno  rz dów pokrycia dachowego (badanie nale y przeprowadzi  w trzech rz dach

na ka dej po ci dachu)
d. sprawdzi  rozmieszczenia styków i wielko ci zak adów
e. sprawdzi  równo  pokrycia f. szczelno  pokrycia

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Instrukcja monta u producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r

STB.01.11.00. STOLARKA z PVC

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
monta u stolarki z PVC.

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
monta  stolarki z PVC – stolarka okienna oraz cianki szklane, wg zestawienia w projekcie
architektury.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki aluminiowej nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem monta u elementów aluminiowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych stolarki aluminiowej

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy monta u stolarki aluminiowej nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne.
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne pkt 2

2.2 okna zespolone, dwuszybowe o wspó czynniku 1,1 W/M2/K, szyba nisko emisyjna,
      szyba ochronna P2A, z mechanizmem do otwierania z poziomu posadzki

2.3 okna zespolone, dwuszybowe o wspó czynniku 1,1 W/M2/K, szyba nisko emisyjna, uchylna z
mikrowentylacj , (funkcja rozszczelniana ), szyba ochronna P2A

2.4 okna zespolone, dwuszybowe o wspó czynniku 1,1 W/M2/K, szyba nisko emisyjna, uchylna z
mikrowentylacj , (funkcja rozszczelniana),

2.5. cianka szklana - okna zespolone, dwuszybowe o wspó czynniku 1,1 W/M2/K, szyba nisko
emisyjna, uchylna z mikrowentylacj , (funkcja rozszczelniana ), szk o bezpieczne,
przepuszczalno  akustyczna 50 decybeli

2.6. cianka szklana – drzwi zewn trzne, z przeszkleniem i na wietleniami, szk o bezpieczne,
przepuszczalno  akustyczna 50 decybeli

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania monta u stolarki z PVC
Wykonawca przyst puj cy do monta u stolarki z PVC, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z elektronarz dzi drobnego sprz tu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PVC.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

Przewo ona stolarka powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i zwarto
adunku.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u stolarki nale y sprawdzi  wymiary otworów
Przed przyst pieniem do monta u stolarki nale y sprawdzi  jako  elementów i innych materia ów
pomocniczych

5.3 Monta  stolarki z PVC - nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
Przed osadzeniem stolarki z PVC nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan powierzchni,
do których ma przylega  o cie nica. W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub
zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y oczy ci  i naprawi . W sprawdzone i przygotowane

cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach.
Ustawienie stolark  nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Producent stolarki i powinien dysponowa  wszelkim potrzebnym sprz tem, kadr  pracowników
wykwalifikowanych itd. niezb dnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

Dylatacje:
Nale y wykluczy  bezpo redni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego z PVC z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
konieczno ci wykonania robót wyko czeniowych na mokro wokó  wbudowanych konstrukcji z PVC
nale y na czas robót zabezpieczy  konstrukcj  foli  PCW. Mi dzy powierzchni  profili a tynkiem lub
inn  zewn trzn  warstw  licow  nale y pozostawi  szczelin  min.5 mm, któr  po zako czeniu robót
wype nia si  trwale plastyczn  mas  uszczelniaj . Nie wolno dopu ci  do bezpo redniego kontaktu
z PVC z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach nale y stosowa  warstw  izolacji, np.
ta  z kauczuku EPDM. Wyj tek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pe ni ocynkowana gr. min. 35
urn. Ci cia elementów stalowych ocynkowanych zabezpiecza  przek adkami. Nie wolno dopu ci  do
bezpo redniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, d bu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania rodkami zawieraj cymi sole miedzi, rt ci lub zwi zki fluoru.

Szklenie:
Pakiety szklane termoizolacyjne, szk o bezpieczne wg zestawienia przegród.
Producent szk a powinien udziela  min. 10 letniej gwarancji na szczelno  zestawów szklanych i
odporno  na p kanie pod wp ywem napr  w szkle.
Szyby nie mog  si  styka  z ram  aluminiow , musz  spoczywa  na podk adkach pod szk o stosowa
podk adki regulacyjne i podpieraj ce.

Wyposa enie:
W przypadku ci aru szyb >90 kg stosowa  zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o ci arze do 100 kg stosowa  3 zawiasy - jeden w dolnej cz ci skrzyd a, 2 na górze.
Zawiasy z regulacj  pionow  i poziom .
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych.
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Wszystkie uszczelki z kauczuku EPOM.
Wkr ty monta owe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00  Wymagania ogólne pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  stolarki aluminiowej powinna by  zgodna z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna drzwi.
W szczególno ci powinna by  oceniana:
a. jako  materia ów, z których stolarka zosta a wykonana
b. prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych
c. sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku
d. wodoszczelno  przegród.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m wysoko ci,
jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy. Odchylenie o cie nicy od

aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm.
Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :

- 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m
- 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m
- 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m

6.2.2. Warunki bada  stolarki aluminiowej i innych materia/ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Kontrola jako ci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj  wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jako ci powinny by  zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jako ci wyrobów szklarskich powinna by  przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni lusarki oblicz si  w metrach kwadratowych w wietle o cie nic

7.3. Wielko ci obmiarowe stolarki okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:
a zgodno  z dokumentacj  techniczn , b rodzaj zastosowanych materia ów,
c. prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych
d. sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku
e. pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE .

10.1 . Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN- 72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.

STB.01.12.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych stanu zero

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
- wykonanie izolacji poziomej z masy izolbet K
- wykonanie izolacji pionowej cian fundamentowych 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji poziomej z folii stropów
- wykonanie izolacji poziomej z papy asfaltowej
- wykonanie izolacji poziomej z folia paroszczelna
- wykonanie izolacji dachu – folia dachowa

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nale y rozumie  wszystkie
prace budowlane

- zwi zane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , "jak, kiedy. gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj
wymagania jako ciowe wykonanych izolacji przeciwwodne

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-69/B-
10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne"
pkt.1 .5
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
"Wymagania ogólne. pkt.2

2.2. Izolbet K do przyklejania pap asfaltowych do: wcze niej wykonanych pokry  papowych (izolacje
wielowarstwowe), pod y betonowych na zewn trz budynków zagruntowanych wcze niej
IZOLBETem-A.
UWAGA ! Stosowa  na zimno. Nie stosowa  do pap smo owych oraz pap asfaltowych na ta mie
aluminiowej.

2.3. Izolacja pionowa:
ABIZOL R - roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni cian przed u eniem w ciwej pow oki
izolacyjnej
ABIZOL P - izolacja pionowa ciany fundamentowej.

2.4 papa asfaltowa podk adowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wype niaczy na
gor co, zamiennie mo na zastosowa  I warstw  papy polimerowo - asfaltowej 180/3000
Papa P64/1200- papa podk adowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem
przemys owym izolacyjnym z dodatkiem wype niaczy mineralnych oraz posypanie obustronne
drobnym piaskiem lub m czka. z upku. Papa jest do wykonywania spodnich warstw pokry
dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i  wodoszczelnych.
Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na w ókninie poliestrowej
termozgrzewalna podk adowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.
Abizol R i Abizol P nale y przechowywa  w szczelnie zamkni tych b bnach metalowych,
magazynowa  w pozycji stoj cej z dala od róde  ognia i elementów grzejnych, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed nas onecznieniem i wp ywami  atmosferycznymi.

2.5. folia paroszczelna o w ciwo ciach
- poliestylen
- grubo  0,2 mm
- masa powierzchniowa 190 g/m2
- na rozerwanie 60N/mm
- kolor jasnoniebieski. przezroczysty
- rozprzestrzenianie ognia NRO

2.6. Folia dachowa o du ej paroprzepuszczalno ci, w przypadku stosowania folii o wysokiej
paroprzepuszczalno ci wi kszej ni  1000 g/m2/24 h stosowa  jedn  przestrze  wentylacyjn  nad foli .

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do wykonywania izolacji termicznych i paraizolacji
Wykonawca przyst puj cy do wykonania izolacji przeciwwodnych powinien si  wykaza  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Materia y powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y uk ada  na podk adach z desek
lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub foli .
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nale y ustawi  w pozycji stoj cej ci le jedno obok drugiego najwy ej w dwóch
warstwach, tak aby tworzy y zwart  ( ca  zabezpieczon  dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni ciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych pap  przed zawilgoceniem,
dzia aniem promieni  s onecznych i z dala od grzejników.
Rolki nale y ustawi  w stosy w pozycji stoj cej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera  nie wi cej
ni  1200 rolek a odleg  mi dzy stosami powinna wynosi  nie mniej ni  80 cm.

4.3. Transport materia ów izolacyjnych nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

Rolki papy nale y przewozi  krytymi rodkami transportu, adowane w jednej warstwie, w pozycji
stoj cej obok siebie bez luzu,  zabezpieczone przed przewróceniem si  i uszkodzeniem.
Materia y powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
pa stwowych lub wiadectwach ITS.
Abizol R i Abizol P mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu z zachowaniem przepisów
Ministerstwa Komunikacji dla materia ów klasy III w sprawie bezpiecze stwa ruchu przy przewozie
materia ów
niebezpiecznych na drogach publicznych

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót .
- przygotowanie pod y - wype nienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie naro y.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-69/B-
1026 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie pod a:
- pod e powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji

- Zagruntowanie pod a emulsj  asfaltow  i u enie poziomo papy izolacyjnej na lepiku aw.
- Wykonanie izolacji pionowych cian fundamentowych Abizolem 2R+P.
- Zagruntowanie emulsj  asfaltow  i u enie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu

cian fundamentowych
- enie folii na stropie
- enie membrany na konstrukcji dachu

Abizol R - roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed na eniem w ciwej izolacji asfaltowej. Nale y stosowa  wy cznie na zewn trz budynków.
Abizol R nanosi si  na zimno bez podgrzewania na suche i czyste pod e cienk  warstw  p dzlem,
szczotk  dekarsk  lub natryskiem. Roboty nale y prowadzi  w temperaturze powy ej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.
Abizol P - pó ynna masa asfaltowa do izolacji pow okowych. Jest przeznaczony do wykonywania
pow ok  izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nak ada si  pow ok  z
Abizolu P powinny by  uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi si  na zimno bez
podgrzewania cienk  warstw  na uprzednio zagruntowane pod e p dzlem, szczotk  dekarsk  lub
natryskiem. Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce
na  obci enia. Powierzchnia podk adu pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów
bitumicznych powinna by  równa bez wg bie  wypuk ci oraz p kni , czysta, odt uszczona i
odpylona. Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3
cm lub zfazowane pod k tem 45 na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi. Podk ad
betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj  z pap asfaltowych lub innych materia ów
przyklejanych do podk adu lepikiem asfaltowym powinien by  zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsj  asfaltow . Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy a jego wilgotno  nie powinna
przekracza  5%. Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w dwóch warstwach, z tym e druga
warstwa mo e by  naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5 C. Pozioma izolacja fundamentowa
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powinna by  u ona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku asfaltowym lub z jednej
warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna
by  u ona pod law  fundamentow  przy cianach elbetowych i na wierzchu awy fundamentowej
przy cianach fundamentowych z bloczków betonowych. Izolacja pionowa powinna by  wykonana na
zewn trznej powierzchni cian od wierzchu awy fundamentowej i powinna by  po czona z izolacj
poziom cian i pod y. U ona na cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa
co najmniej 1 cm z ka dej strony ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej pod y pod
posadzki papa u ona na cianie fundamentowej powinna wystawa  20 cm. Izolacja pozioma dolna w
budynkach w cz ciach podpiwniczonych powinna by  u ona na cianach na wysoko ci wierzchu
lawy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych
w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza si  uk adanie górnej izolacji poziomej cian na
wysoko ci wierzchu coko u ok. 30 cm nad terenem. Izolacja pionowa powinna by  wykonana na
zewn trznej powierzchni cian od wierzchu lawy fundamentowej do wysoko ci ok.30 cm nad teren lub
chodnik przyleg y do budynku. Powinna by  po czona z izolacj  poziom cian. Izolacja pozioma
budynków w cz ciach nie podpiwniczonych powinna by  u ona poni ej poziomu posadzki na
wysoko ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Stosowanie w uk adzie
izolacyjnym materia ów dzia aj cych na siebie szkodliwie, np. materia ów asfaltowych ze smo owymi
lub materia ów bitumicznych z foliami PVC z wyj tkiem folii bitumo i olejoodpomej jest
niedopuszczalne. Mieszanie materia ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubo
warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz pomi dzy poszczególnymi
warstwami izolacji powinna wynosi  1,0-1,5 mm.
Przy uk adaniu izolacji pod y szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w
ka dej warstwie powinna by  nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by  przesuni te wzgl dem siebie. W pomieszczeniach nara onych na zawilgocenie wymagaj cych
instalacji odwadniaj cej, powinny by  zainstalowane urz dzenia odp ywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, u one ze spadkiem w kierunku kratki ciekowej. Izolacj  wodoszczelna nale y
uk ada  bezpo rednio pod posadzk . Spadek warstwy izolacyjnej podk adu oraz posadzki w kierunku
kratki ciekowej powinien wynosi  min. 1 % w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym i
min. 1 ,5 % w obiektach budownictwa przemys owego. Izolacja wodoszczelna powinna by  wywini ta
na ciany na wysoko  co najmniej 10 cm oraz po czona z urz dzeniem odp ywowym w taki sposób,
aby woda gromadz ca si  na niej sp ywa a do kanalizacji. W celu zabezpieczenia konstrukcji pod ogi
przed mo liwo ci  zawilgocenia w czasie eksploatacji, nale y zastosowa  izolacj  z co najmniej
dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podk adu i sklejonej mi dzy sob  lepikiem asfaltowym.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by  szczelna, ci a i dobrze przylegaj ca do pod a lub
podk adu. Na powierzchni izolacji nie powinny wyst powa  p cherze, fa dy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia pod a lub podk adu pod izolacj  przeciwwilgociow  z
materia ów bitumicznych powinna by  równa i czysta. Izolacje z materia ów bitumicznych nale y
wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze
nie ni szej ni  15° C.

enie membrany pasy foli nale y uk ada  równolegle do okapu, tak aby brzeg pasa po onego
wy ej zachodzi  na pas po ony ni ej, tworz c zak ad o szeroko ci 20 cm. Górny brzeg uk adanego
pasa nale y przymocowa  do konstrukcji w odst pach 40 do 50 cm, a dolny brzeg przymocowa  na
zak ad w odst pach 4 do 5 cm. Analogicznie nale y wykona czenie pasów foli na zak adach
prostopad ych do okapu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów izolacyjnych powinien by  zgodny z PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- ciwo ci materia/ów izolacyjnych
Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci dostarczonych
materia/ów z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izolacyjnych materia/ów
których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm lub wiadectw
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ITB.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych.
6.2.2.  Warunki bada  materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  izolacji oblicz si  w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko ci obmiarowe izolacji okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) przygotowanie pod a,
d) prawid owo  wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu wilgotno ci pod a lub podk adu
sprawdzenie spadków pod a lub podk adu j rozmieszczenia wpustów pod ogowych
sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej po czenia z pod em
sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y. miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty pod ogowe itp.
       e) prawid owo  wykonanego pokrycia pap  po aci dachowej
- sprawdzenie przybicia papy do deskowania - przez ogl dziny i pomiar z dok adno ci  do 1 cm
odst pów mi dzy gwo dziami w tych miejscach, gdzie ogl dziny nasuwaj  w tpliwo ci co do
prawid owego rozmieszczenia gwo dzi.
- sprawdzenie przyklejenia papy do podk adu nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska
papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm. Odrywanie powinno wywo  uszkodzenie papy a nie jej
odklejenie od podk adu.
- sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y przeprowadzi  w trakcie wykonywania robót przez
pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 50 m2 powierzchni pokrycia
papowego
- sprawdzenie równo ci powierzchni pokrycia papowego nale y przeprowadzi  za pomoc  listwy
kontrolnej
o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu i przymiaru z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy
sprawdzan  powierzchni  a listw , przy on  do tej powierzchni, nie powinien by  wi kszy ni  5mm
w kierunku spadku po aci i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku prostopad ym do spadku.
- sprawdzenie prawid owo ci spadków i szczelno ci pokrycia papowego nale y przeprowadzi  jedynie
w wybranych miejscach spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie i przeciekanie wody.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 9
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9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materia y izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materia y izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r. Stosowa
przepisy wg ST "Wymagania ogólne"

STB 01.13.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
izolacje termiczne: - stropu, cian zewn trznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST

- izolacji termicznej z we ny mineralnej gr. 18 cm stropu
- izolacja termiczna ze styroduru gr. 10 cm cian fundamentowych
- izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm elementów elbetowych (nadpro y wie ców,

wylewek)
- izolacja termiczna ze styropianu cian z ceg y gr. 12 cm

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane

- z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto?”  wykonuje i kontroluje

poszczególne
- operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce

przedmiot i
- wymagania jako ciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Przy wykonaniu izolacji nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
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projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.1 .5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2. Styropian samogasn cy EPS100 powinien odpowiada  wymogom okre lonym w normie
PN- B-20130 P yty styropianowe

2.3. We na mineralna powinien odpowiada  wymogom okre lonym w normie BN-71/6755-08 Wyroby
termoizolacyjne. P yty i filce z we ny mineralnej

2.4. P yty ze styroduru

Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion
jednostk . Struktura  styropianu zwarta, niedopuszczalne s  lu no zwi zane granulki.
Wykonawca powinien obejrze  ca  parti  dostarczonego materia u i w razie negatywnych spostrze
powinien zleci  badanie losowo pobranych próbek.

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do wykonywania izolacji termicznych i paraizolacji
Wykonawca przyst puj cy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Materia y termoizolacyjne powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y
uk ada  na podk adach z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub foli .
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów izolacyjnych nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji powinny by  zako czone wszystkie roboty

stanu surowego
- Przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów
- Pomieszczenia powinny by  suche.

5.3.  Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN91/B-
O2020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie pod a:

- pod e powinno sprawdzone i przygotowane
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- wykonanie szlichty cementowej
5.3.2. Uk adanie izolacji
       - u enie termoizolacji.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplaj ce powinny by  wbudowane w taki sposób, aby nie ulega y zawilgoceniu w czasie

ytkowania budynku par  wodn  ani wilgoci  pochodz  z innych róde .

Warstwa izolacvina powinna by  ciag a i mie  sta a grubo .
yty izolacyjne powinny by  uk adane na styk.

Przy uk adaniu kilku warstw p yt nale y uk ada  je mijankowo tak, aby przesuni cie styków w kolejnych
warstwach wzgl dem siebie wynosi o co najmniej 3 cm.

yty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie  jednakow  grubo .
Ochron  warstwy izolacji termicznej lub przeciwd wi kowej przed zawilgoceniem wod  zarobow
uzyskuje si  stosuj c warstw  ochronn  z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zak adami min. 20 cm.
Powierzchnia pod a lub podk adu pod izolacj  termiczn  z materia ów termoizolacyjnych powinna
by  równa i czysta.

Ocieplenie obwodowe cian fundamentowych p ytami termoizolacyjnymi ze styroduru gr. 10 cm na
kleju bitumicznym. Izolacj  u  a  do lawy fundamentowej. Po na eniu masy klej cej p yt  nale y
bezzw ocznie przy  do ciany, dosun  do p yt ju  przyklejonych i docisn  a  do uzyskania
równej p aszczyzny z s siednimi p ytami, co sprawdza si  przez przy enie laty drewnianej. Je eli
masa klej ca wyci nie si  poza obrys p yty, trzeba j  usun . Niedopuszczalne jest poruszenie p yt po
up ywie kilku minut. P yty nale y przykleja  w uk adzie poziomym d szych kraw dzi z zachowaniem
mijankowego uk adu spoin. P yty na! przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza ni  5° C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mo na rozpocz
nie wcze niej ni  po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie ni szej ni  5° C i nie wy szej ni  25° C. Mas  klej ca nale y nanosi  na
powierzchni  p yt ci  warstw  o grubo ci oko o 3 mm, rozpoczynaj c od góry ciany pasami
pionowymi o szeroko ci tkaniny zbroj cej. Po na eniu masy klej cej nale y natychmiast wciska  w
ni  tkanin  szklan  za pomoc  packi stalowej. Tkanina szklana powinna by  napi ta i ca kowicie
wci ni ta w mas  klej . Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbroj cej w taki sposób, e
nak ada si  j  na p yty nie pokryte mas  klej , któr  nast pnie nanosi jednorazowo na tkanin .

siednie pasy tkaniny powinny by  nanoszone na zak ad nie mniejszy ni  10cm w pionie i poziomie.
W cz ci coko owej ocieplanych cian nale y zastosowa  dwie warstwy tkaniny. Naro niki otworów
drzwiowych powinny by  wzmocnione przez naklejenie bezpo rednio na styropianie kawa ków tkaniny
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej cianie nie mo e by  uci ta na kraw dzi
naro nika, lecz nale y j  wywin  na cian  s siedni  pasem o szeroko ci oko o 15 cm. W taki sam
sposób nale y wywin  tkanin  na o cie a drzwiowe. Grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi  nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  5mm.

Ocieplenie elementów styropianem na klej (wylewki wie ce nadpro a filarki).
Po na eniu masy klej cej na p yt  nale y bezzw ocznie przy  do elementów ocieplanych,
dosun  do p yt ju  przyklejonych i docisn  a  do uzyskania równej p aszczyzny z s siednimi.

ytami, co sprawdza si  przez przy enie laty drewnianej. Je eli masa klej ca wyci nie si  poza
obrys p yty, trzeba J  usun . Niedopuszczalne jest poruszenie p yt po up ywie kilku minut. P yty
nale y przykleja  w uk adzie poziomym d szych kraw dzi z zachowaniem mijankowego uk adu
spoin. P yty nale y przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
mniejsza ni  5° C. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mo na rozpocz  nie wcze niej ni
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
me ni szej ni  5° C i nie wy szej ni  25° C. Mas  klej ca nale y nanosi  na powierzchni  p yt ci
warstw  o grubo ci oko o 3 mm, rozpoczynaj c od góry ciany pasami pionowymi o szeroko ci tkaniny
zbroj cej. Po na eniu masy klej cej nale y natychmiast wciska  w ni  tkanin  szklan  za pomoc
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by  napi ta I ca kowicie wci ni ta w mas  klej .
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbroj cej w taki sposób, e nak da si  j  na p yty nie pokryte
mas  klej  któr  nast pnie nanosi si  jednorazowo na tkanin . S siednie pasy tkaniny powinny by
nanoszone na zak ad nie mniejszy ni  10cm w pionie i poziomie. W cz ci coko owej ocieplanych cian
nale y zastosowa  dwie warstwy tkaniny. Naro niki otworów drzwiowych powinny by  wzmocnione
przez naklejenie bezpo rednio na styropianie kawa ków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej cianie nie mo e by  uci ta na kraw dzi naro nika, lecz nale y j  wywin  na
cian  s siedni  pasem o szeroko ci oko o 15 cm. W taki sam sposób naje y wywin  tkanin  na
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cie a drzwiowe. Grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi  nie mniej ni  3
mm i nie wi cej ni  5mm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 " „Wymagania ogólne” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów izolacji termicznej powinien by  zgodny z PN-91/B-
02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- zawilgocenie materia u izolacyjnego
- ciwo ci termiczne materia ów

6.2.2. Warunki bada  materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.
Powierzchni  izolacji oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko ci obmiarowe izolacji okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem
zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno  z dokumentacja, techniczn ,
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) przygotowanie pod a,
d) prawid owo  wykonania izolacji,

- sprawdzenie czy grubo  warstwy ocieplaj cej jest wystarczaj ca do uzyskania wymaganej
warto ci wspó czynnika K

- sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu
- sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej, prawid owo ci u enia i przylegania do pod a
- sprawdzenie czy styropian nie styka si  z materia ami zawieraj cymi w swym sk adzie
- rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN.B-20130 P yty styropianowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych. Arkady 1989 Nale y
stosowa  przepisy zgodnie ST . „Wymagania ogólne"

STB 01.14.00. POD A NA GRUNCIE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
pod a na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1 .

1.3 Zakres robót obj tych ST
- zag szczenie gruntu rodzimego
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm
- wykonanie pod a betonowego z B - 10 gr. 10 cm
- wykonanie pod a betonowego z B - 10 pod lawy fundamentowe gr. 10 cm

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych. a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu pod y nale y rozumie  wszystkie prace budowlane
zwi zane z wykonaniem pod y na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto ?”  wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i

- wymagania jako ciowe wykonanych pod y na gruncie

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Przy wykonaniu pod y nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materia y
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych. Arkady 1989
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne"pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2

2.2 Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B –06711
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2.4 Beton B-10
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj tej w
projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyk y.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Sprz t do wykonania robót
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu. przeznaczonego dla realizacji
robót zgodnie z za on  technologi . Betonowanie konstrukcji Roboty nale y prowadzi  przy u yciu
sprz tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag szczania. Dobór rodków transportu
wewn trznego powinny zapewni  dostarczenie do miejsca betonowania betonu o za onej
konsystencji oraz przyj tego sposobu zag szczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budow  nie powinien powodowa  jej segregacji, zmian konsystencji
i sk adu Mieszanka betonowa musi by  transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie mo e by  d szy ni :
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 C
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed rozpocz ciem prac powinien by  sprawdzony stan stopnia zag szczenia gruntu rodzimego,
dog szczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, je eli zachodzi przypadek ni szego stopnia zag szczenia.
Przy wykonywaniu pod y - nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN- 88/B – 32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych. Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie pod a:

- pod e powinno by  sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie pod a

- Wykonanie podsypek z pospó ki z zag szczeniem warstwami do Id=0.65.
- Wykonanie pod y z betonu B 12,5 z uwzgl dnieniem dylatacji.
- Piel gnacja betonu.

Nale y wykona  sprawdzenie stopnia zag szczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
W przypadku gdy, stopie  zag szczenia jest ni szy ni  Id<0.5 nale y dokona  zag szczenia na

boko  co najmniej 50 cm do Id=0.5.
Nast pnie uk ada  podsypk wirow . W przypadku gdy grubo  podsypki jest wi ksza ni  20 cm,
nale y uk ada  warstwami i zag szcza . Wilgotno  podsypki podczas zag szczania przez ubijanie
powinna by  taka aby umo liwione by o skuteczne jej zag szczanie bez pojawienia si  wody na jej
powierzchni.
Grubo  warstwy zag szczanego gruntu nie powinna by  wi ksza ni :

- 15 cm przy zag szczaniu r cznym
- 20 cm przy zag szczaniu walcami
- 40 cm przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi

Wilgotno  optymalna oraz maksymalna g sto  obj to ciowa gruntu powinny by  wyznaczane
laboratoryjnie. Zag szczenie warstwy gruntu powinno by  wykonane mo liwie szybko bezpo rednio
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przed przyst pieniem do wykonania pod a aby nie wyst pi o nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospó ki zag szczona do Id=0.65.
Rozpocz cie wykonania pod a z betonu mo e nast pi  dopiero po odbiorze zag szczenia gruntu i
podsypki piaskowo- wirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w pod u nale y stosowa
makroskopowe metody bada  gruntów zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami.
Badania sk adników betonu powinny by  wykonane przed przyst pieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez ca y czas trwania robót betonowych.
W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa
wszystkie wymagane normami w ciwo ci betonu.

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada
W przemys owych i przeci tnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa
wszystkie wymagane normami w ciwo ci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by  kontrolowane na bie co. Kontroli powinny podlega
parametry od których zale y jako  betonu.
Konsystencja i urabialno  mieszanki betonowej powinna by  sprawdzana z cz stotliwo ci  nie
mniejsz  ni  2 razy na ka  zmian  robocz . Ocenie podlegaj  wszystkie wyniki badania
wytrzyma ci na ciskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna by
ustalona w planie kontroli jako ci betonu przy czym nie mo e by  mniejsza ni  1 próbka na 50 m3
betonu, 3 próbki na dob  oraz 6 próbek na parti  betonu. Próbki pobiera si  losowo.
Je eli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okre lony termin po którym beton powinien
uzyska  wymagan  wytrzyma , to nale y j  sprawdza  po 28 dniach.
6.2.2. Warunki bada  materia/ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  pod y oblicza si  w metrach sze cienny wykonanych pod y

7.3 Wielko ci obmiarowe pod y okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych. Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a.
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e. prawid owo  wykonania pod a

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwyk y
PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN- 88/B - 32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych. Arkady 1989

STB 01.15.00 POD OGA PULASTIC ® RD

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
posadzki Pulastic ® RD .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
- Pulastic ® RD jest bezspoinow , wielowarstwow  nawierzchni  sportow .

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki pulastic nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem posadzki bezspoinowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako  „ jak, kiedy, gdzie i kto? " wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot

- wymagania jako ciowe wykonanych posadzki betonowej

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Przy wykonaniu posadzki pulastic ® RD. Warstwa z granulatu gumowego i warstwa poliuretanowa
instalowane s  na ruszcie drewnianym ze lep  pod og , w formie tzw. "pod ogi p ywaj cej".
Otrzymana w ten sposób posadzka p aszczyznowo - elastyczna znakomicie nadaje si  do
zastosowania w halach sportowych, salach szkolnych, obiektach treningowych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
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robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

2.2. Posadzka Pulastic ® RD

2.3. Mata gumowa

2.4. 2 x p yta wilgocioodporna

2.5. Folia PE

2.6. Listwy

2.7. Legary

2.8. Podk adki gumowe

2.9. Klocki poziomuj ce.

2.10. Izolacja.

2.11. Posadzka betonowa.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Wykonawca przyst puj cy do wykonania posadzki Pulastic, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z miksokretu i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Transport.
Samochody u ywane do przewozu powinny mie  skrzyni  dostosowan  do d ugo ci arkuszy, które
powinny by  mocno spi te w jedn  paczk , aby nie dochodzi o do otarcia pow oki.
Przenosz c arkusze przy roz adunku r cznym nale y tak dobra  ilo  osób, aby zapobiec
przesuwaniu po sobie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed rozpocz ciem prac nale y dokona  odbioru warstwy izolacyjnej

5.3.Przy wykonywaniu posadzki pulastic nale y przestrzega  zasad podanych w instrukcji producenta
5.3.1 Przygotowanie pod a:
- pod e powinno by  sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie posadzki pulastic.
Pulastic ® RD jest p aszczyznowo elastyczn , bezspoinow , wielowarstwow  nawierzchni  sportow
wykonywan  na ruszcie drewnianym ze lep  pod og , w formie tzw. "pod ogi p ywaj cej". Pod e na
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ruszcie drewnianym, wykonuje si  z drewna impregnowanego, suchego, jako przebiegaj ce
prostopadle do siebie legary drewniane, osadzone na elastycznych podk adach oddzielaj cych je od
betonu. lepa pod oga wykonywana jest z twardej, wodoodpornej p yty wiórowej. W celu zapewnienia
izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej oraz zmniejszenia ha asu pola pomi dzy legarami wype nia si
foli  piankow . Na lep  pod og  przykleja si  maty z gumowego granulatu spojonego, a nast pnie
wylewa si  warstwy poliuretanu o odpowiednich parametrach sportowych. Montowane przykrywki np.
tulei s upków do siatkówki itp. s  tak przygotowane, e ich elastyczno  jest taka sama jak pozosta ej
cz ci pod ogi, nie ma wi c mo liwo ci doznania kontuzji wskutek nag ej zmiany parametrów
nawierzchni. Trwa , odporno  na zniszczenie, wytrzyma  mechaniczna i inne parametry
nawierzchni Pulastic sprawiaj , e jej renowacja nie jest konieczna przez wiele lat, d ugo przekraczaj c
okres gwarancji i r kojmii.

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  posadzki powinien by  zgodny z PN-62/B-10144. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
6.2.2. Warunki bada  materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon  zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni
podk adu od p aszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej

ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Nale y stosowa  metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcj  producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 n Wymagania ogólne n pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  posadzki betonowej oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3 Wielko ci obmiarowe posadzki pulastic okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  wykonania posadzki

- sprawdzenie wygl du zewn trznego
- sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki
- sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem
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- sprawdzenie grubo ci posadzki
- sprawdzenie wytrzyma ci posadzki.

- sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce wk adek dylatacyjnych
itp.

e. sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych
f. sprawdzenie cieralno ci posadzki

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego. b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-62/B-10144  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Aprobaty
techniczne materia ów i zalecenia producenta. .
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne"

STB 01.16.00. POD OGI Z P YTEK TYPU "GRES"

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
pod ogi i cokolików z p ytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
pod ogi i cokoliki z p ytek gresowych

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem pod óg z p ytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , jak. kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych pod óg z p ytek gresowych

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu pod ogi z p ytek gresowych nale y przestrzega  zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,Wymagaj ogólne'
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogólne, pkt 2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. p ytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8 cm

2.4. profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych aluminiowe
ytki gresowe i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.

3. SPRZ T

3.1, Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2 Sprz t do wykonania pod óg z p ytek gresowych.
Wykonawca przyst puj cy do uk adania pod ogi z p ytek gresowych powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania, elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4..1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych. suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane materia y przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania posadzki powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpocz ciem prac nale y dokona  odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu pod ogi z p ytek gresowych nale y przestrzega  zasad podanych PN-63/B-
10145 Posadzki p ytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie pod a:
5.3.2. Wykonanie pod ogi z p ytek gresowych

- sprawdzenie pod y
- enie p ytek na klej
- enie coko ów na klej
- spoinowanie p ytek
- oczyszczenie p ytek

Wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze  mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
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Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni pod óg w pomieszczeniach mokrych nale y
sprawdzi  spadki do elementów odwadniaj cych, min. 1.5%
Pod e pod p ytki (zaprawa uszczelniaj ca) powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie
powinna by  zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza ni  0.5MPa.
Dla pomieszcze  bez odwodnienia pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  po owa p ytki. Ok adziny ceramiczne uk ada  na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga/ ciana spoinowa  fug  silikonow . Szczelin  przed u eniem ww. fug
brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln .
Szeroko  fug - 5mm.
Na kraw dziach zewn trznych murków stosowa  profil naro ny PVC. Profil powinien by  dobrany do
grubo ci p ytki tak aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W naro nikach stosowa  elementy naro ne
systemowe. Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez  jednego podwykonawc .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne . pkt 6 oraz PN-
63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  pod ogi z p ytek gresowych powinien by  zgodny Instrukcji
wykonania pod óg z p ytek gresowych .
W szczególno ci powinny by  oceniane: w ciwo ci techniczne zastosowanych p ytek
6.2.2. Warunki bada  materia ów na pod ogi gresowe i innych materia ów powinny by  wpisane do
dziennika budowy i  akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  pod ogi z p ytek gresowych oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanej pod ogi oraz
coko ów w metrach bie cych.

7.3 Wielko ci obmiarowe pod ogi z p ytek gresowych i coko ów z p ytek okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 0gó ne.zasady, odbioru robót podano ST 00.00.00 - Wymagania ogólne . pkt.8 oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki gres

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania
przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
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c. przygotowanie pod a,
d. wygl d zewn trzny
e. prawid owo  ukszta towania powierzchni
f. sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem
g. sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków
h. sprawdzenie wyko czenia posadzki

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1.0gólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne pkt 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
PN-EN 176 P ytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.

STB 01.17.00. POD OGI Z P YTEK TERAKOTA

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
pod ogi i cokolików z p ytek terakotowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
pod ogi i cokoliki z p ytek terakota

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem pod óg z p ytek terakotowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , jak. kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych pod óg z p ytek gresowych

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu pod ogi z p ytek terakotowych nale y przestrzega  zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,Wymagaj ogólne'
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pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogólne, pkt 2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. p ytki terakotowe 30,0 x 30,0 x 0,8 cm

2.4. profile wyko czeniowe do ok adzin ceramicznych aluminiowe
ytki terakotowe i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.

3. SPRZ T

3.1, Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2 Sprz t do wykonania pod óg z p ytek terakotowych.
Wykonawca przyst puj cy do uk adania pod ogi z p ytek terakotowych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania, elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4..1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych. suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane materia y przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania posadzki powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpocz ciem prac nale y dokona  odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu pod ogi z p ytek gresowych nale y przestrzega  zasad podanych PN-63/B-
10145 Posadzki p ytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie pod a:
5.3.2. Wykonanie pod ogi z p ytek gresowych

- sprawdzenie pod y
- enie p ytek na klej
- enie coko ów na klej
- spoinowanie p ytek
- oczyszczenie p ytek

Wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na p aszczyznach poziomych pomieszcze  mokrych oraz w
pomieszczeniach bez spadków pod ogi.
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni pod óg w pomieszczeniach mokrych nale y



96

sprawdzi  spadki do elementów odwadniaj cych, min. 1.5%
Pod e pod p ytki (zaprawa uszczelniaj ca) powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie
powinna by  zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza ni  0.5MPa.
Dla pomieszcze  bez odwodnienia pod ogi uk ada  w poziomie wyko czeniowym.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  po owa p ytki. Ok adziny ceramiczne uk ada  na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych miejsc.
Styki (kraw dzie) pod oga/ ciana spoinowa  fug  silikonow . Szczelin  przed u eniem ww. fug
brzegi p ytek zagruntowa  podk adem do fug silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln .
Szeroko  fug - 5mm.
Na kraw dziach zewn trznych murków stosowa  profil naro ny PVC. Profil powinien by  dobrany do
grubo ci p ytki tak aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W naro nikach stosowa  elementy naro ne
systemowe. Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez  jednego podwykonawc .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne . pkt 6 oraz PN-
63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki terakota.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  pod ogi z p ytek terakota powinien by  zgodny Instrukcji
wykonania pod óg z p ytek terakota
W szczególno ci powinny by  oceniane: w ciwo ci techniczne zastosowanych p ytek
6.2.2. Warunki bada  materia ów na pod ogi terkotowe i innych materia ów powinny by  wpisane do
dziennika budowy i  akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  pod ogi z p ytek terakotowych oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanej pod ogi
oraz coko ów w metrach bie cych.

7.3 Wielko ci obmiarowe pod ogi z p ytek terakotowych i coko ów z p ytek okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 0gó ne.zasady, odbioru robót podano ST 00.00.00 - Wymagania ogólne . pkt.8 oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 P ytki gres

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania
przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

i. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
j. rodzaj zastosowanych materia ów,
k. przygotowanie pod a,
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l. wygl d zewn trzny
m. prawid owo  ukszta towania powierzchni
n. sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem
o. sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków
p. sprawdzenie wyko czenia posadzki

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1.0gólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne pkt 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-63/B-10145 Posadzka z p ytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.

STB 01.18.00. POD OGI Z WYK ADZINY PCV

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
pod ogi z wyk adziny PCV

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
- pod ogi z wyk adziny PCV

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu pod oga z wyk adziny PCV nale y rozumie  wszystkie
prace budowlane zwi zane z wykonaniem pod ogi z wyk adziny PCV zgodnie z ustaleniami
projektowymi

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane.
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych pod ogi z wyk adziny PCV

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonaniu pod ogi z wyk adziny PCV nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyk adzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  Ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne"
pkt.1.5



98

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2 wyk adziny PCV powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-76/B-04270
Wyk adziny pod ogowe. Badania techniczne

2.3 listwy przy cienne PVC

2.4 materia y pomocnicze i monta owe w asortymencie i ilo ci niezb dnej do monta u

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania pod óg z wyk adzin PCV
Wykonawca przyst puj cy do uk adania wyk adzin, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu monta owego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne"pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia/ów
Rolki wyk adziny nale y magazynowa  w pozycji pionowej.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyk adzin nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane materia y przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
1. Przed przyst pieniem do wykonywania pod óg z wyk adziny PCV powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego
2. Przed rozpocz ciem prac nale y dokona  odbioru posadzki betonowej
3. Wykonywaniu pod ogi z wyk adziny PCV - nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-76/B-10150 Posadzki z wyk adzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie pod a:
1. pod e powinno by  sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie pod ogi z wyk adziny PCV
1. sprawdzenie i przygotowanie pod y
2. zagruntowanie pod y
3. doci cie arkuszy wyk adziny zgodnie z projektem
4. wyklejenie listew przy ciennych PVC
5. usuni cie resztek monta owych i zabrudze

Temp. pomieszcze > 10 "C.
Wyk adzina powinna aklimatyzowa  si  w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by  rozlu niona. po
poci ciu na kawa ki wyk adzina powinna aklimatyzowa  si  w pomieszczeniu kolejne 24 h w jednym
pomieszczeniu u ywa  rolek z jednej serii produkcyjnej
Przygotowanie pod a.
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Z powierzchni betonowej nale y usun  wszystkie lu ne cz ci, zat uszczenia, jak równie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj ce przyczepno  warstwy malarskie, i
uszcz ce si  warstwy zapraw.

Pod e powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by  zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza ni  0.5MPa.
Zawarto  wilgoci nie powinna by  wi ksza wagowo od 4%.
Pod e musi by  równe, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez p kni  i szczelin.
Wilgotno  nie mo e przekracza  3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. .
Przed ka  czynno ci  dok adnie odkurzy  i zamie  pod e.
Porowato  sprawdzi  przez po enie kropli wody na pod u. Kropla powinna znikn  w czasie 1-10
min. w przeciwnym wypadku u  gruntu odpowiednio zwi kszaj cego lub zmniejszaj cego
porowato .
Arkusze wyk adziny powinny by ci le do siebie dopasowane, u one prostopadle do ciany z
oknami. czenia nie powinny si  znajdowa  w miejscach nasilenia ruchu.
Uk adanie wyk adzin pod ogowych:
Zaleca si  u ywanie rolki dociskowej co zapewnia dok adne dopasowanie wyk adziny w naro nikach.
Dopasowanie, cokoliki, naro niki - szczegó y - wg opisu technologicznego uk adania wyk adziny.
Arkusze wyk adziny nale y czy  termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu
nale y usuwa  za pomoc  specjalnego no a.
Frezowanie i spawanie naro y i z czy nale y wykona  po wyschni ciu kleju.
W naro nikach wewn trznych i zewn trznych nale y u  do spawania zgrzewarki termicznej z
ko cówk  do zgrzewania sznurowego. .
Do frezowania wszystkich z cz nale y stosowa  frezark  r czn  z ostrzem ze stopu twardego. Du e
powierzchnie mo na frezowa  przy pomocy frezarki elektrycznej.
Wszystkie zgrzewy musz  ostygn  przed odci ciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si  dwu etapow
obróbk  zgrzewu: wst pn  i wyg adzaj .
Dopasowanie, cokoliki, naro niki - szczegó y - wg opisu technologicznego uk adania wyk adziny.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  wyk adziny PCV powinien by  zgodny PN-76/B-10150
Posadzki z wyk adzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególno ci powinny by  oceniane w ciwo ci techniczne wyk adzin PCV
6.2.2. Warunki bada  materia ów na pod ogi z wyk adziny PCV i innych materia ów powinny by
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  pod ogi z wyk adziny PCV oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanej pod ogi.

7.3 Wielko ci obmiarowe pod ogi z wyk adziny PCV okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgl dnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) .wg pkt.6 ST da y
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pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la Instrukcja wykonania pod óg z wyk adziny PCV PN-76/B-10150
Posadzki z wyk adzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
- rodzaj zastosowanych materia ów,
- przygotowanie pod a,
- wygl d zewn trzny
- prawid owo  ukszta towania powierzchni
- sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków
- sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci zamocowania listew pod ogowych

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Instrukcja wykonania pod óg z wyk adziny PCV ITB 1976 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogólne". Zalecenia producenta wyk adzin.

STB 01.19.00. SUFITY PODWIESZANE Z P YT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
ok adzin z p yt gipsowo kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót obj tych ST
- ok adzina z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ok adzin z p yt gipsowo - kartonowych nale y rozumie
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z p yt g-k zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych ok adzin
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu ok adzin z p yt g-k nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty ok adzinowe. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne”
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. p yty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada  wymogom okre lonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla p yt gipsowo kartonowych

2.3. P yty gipsowo - kartonowe wodoodporne powinny odpowiada  wymogom okre lonym w normie
PN-B-79405- wymagania dla p yt gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla p yt gipsowo - kartonowych

- powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi
- wymiary i tolerancje gr. 9,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), d . [2000-300] (+0;-6), prostopad

ró nica w d .<= 5
- masa 1 m2 p yty o gr. 9,5 <=9,5 - wilgotno  [%] ,=10,0

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Wykonawca przyst puj cy do wykonania ok adzin, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty
ta  stalow  dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek Pakiet nale y sk ada  w
pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim podk adzie.
Wysoko  sk adania - do pi ciu pakietów o jednej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

4.3. Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami) które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2400 m2 p yt.
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o
ud wigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt g-k powinny by  zako czone wszystkie

roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz dzenia.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i
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odpadów.
- Ok adziny z p yt g-k nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5 º C pod warunkiem,

e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0 º C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si
w granicach od 60% do 80%.

- Pomieszczenie powinno by  suche i dobrze przewietrzone

5.3. Monta  ok adzin z p yt gipsowo - kartonowych na sufitach na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt g-k powinien sk ada  si  z dwóch warstw:
dolnej stanowi cej bezpo rednie pod e dla p yty - nazywanej w dalszej cz ci "warstw  no " oraz
górnej - dalej nazywanej .warstw  górn ".
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitu, nale y  przy ich wykonaniu pami ta  o paru
podstawowych zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopadle do p aszczyzny ciany z oknem (
równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia)

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementu no nego rusztu konieczne jest, aby
styki d ugich  kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach'

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu
konieczne jest aby styki krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarz, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt
nale y je tak rozmieszcza , by na obu ko cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o
szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy jej d ugo ci)

- styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem
siebie o d ugo  p yty

5.3.3. Kotwienie rusztu
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu
 Wszystkie stosowane metody kotwienia musz , spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika
wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by
wi ksze od pi ciokrotnej warto ci obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .
Konstrukcj  sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zabudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy ró nego rodzaju obejm ( mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitu,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane do stalowej formowania stropu, kotwy spawane do istniej cych
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.
5.3.3 Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty g-k zwykle o gr. 9,5 lub 12,5 mm, Je li tego wymagaj  warunki
ogniowe, na ok adzin  stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm.

yty g-k mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych

rusztu
- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do

szych kraw dzi.
yt  g-k mocuje si :

- do profili stalowych blachowkr tami
5.3.4 Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach
grubo . p yty [mm]             kierunek mocowania              dopuszczalna rozpi to  mi dzy elementami
no nym

            9,5                           poprzeczny                                                 420 mm
                                            pod ny                                                     320 mm

                                            poprzeczny                                                  420 mm
                                            pod ny                                                      500 mm

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405
wymagania dla p yt gipsowo - kartonowych
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt ,
- naro niki i kraw dzie ( czy nie ma uszkodze )
- wymiary p yt (zgodne z tolerancj )
- wilgotno  i nasi kliwo ,
- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt

6.2.2. Warunki bada  p yt g-k i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1; Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  ok adzin sufitów oblicz si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych
na p aszczyzn  poziom  a powierzchni cian w metrach kwadratowych
Z powierzchni ok adzin nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli ka da z
nich jest mniejsza ni  0,5 m2

7.3 Wielko ci obmiarowe ok adzin okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektowa" ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe - wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowanych p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e. wichrowato  powierzchni

- powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzn  pionow , poziom  lub o
cie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez

te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z
wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn
powinny by  prostolinijne.

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadzi
za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania ( dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty
kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a
powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm

Dopuszczalne odchy ki powierzchni
Odchylenia pow. ok adziny od p aszczyzny i odchylenia kraw dzi od linii prostej
nie wi ksza ni  2 mm i w liczbie nie wi ksza ni  2 na ca ej d ugo ci laty kontrolnej o d ugo ci
2m
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Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego
Nie wi ksze ni  wi ksza ni  1,5mm na 1 mb. i ogó em nie wj cej ni  3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 mm wysoko ci oraz nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniach powy ej 3,5 m wysoko ci

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego
nie wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  3 mm na ca ej powierzchni ograniczonej
cianami belkami itp.

Odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w dokumentacji nie
wi ksze ni  2 mm

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9
9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p yt g-k
Instrukcja - Poradnik .zastosowanie p yt gipsowo - kartonowych w budownictwie.

STB 01.20.00. SUFIT PODWIESZANY W HALI SPORTOWEJ.

1. WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
sufitu podwieszonego w hali sportowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót obj tych ST
- sufit podwieszany w hali sportowej na konstrukcji stalowej i p yt PWD 100 mm z rdzeniem

poliuretanowym

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu ok adzin z p yt PWD nale y rozumie  wszystkie prace
budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z p yt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych ok adzin

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu stropu podwieszanego z p yt PWD nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-72/B-10122, PN EN ISO 12944-2. Roboty ok adzinowe. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
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jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne”
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt.2

2.2. p yty PWD z rdzeniem poliuretanowe powinny odpowiada  wymogom okre lonym w normie
       PN EN ISO 12944-2 oraz PN EN ISO 12944-2  wymagania dla p yt PWD.

2.3. P yty warstwowe poliuretanowe sk adaj  si  z dwóch ok adzin z blachy stalowej oraz z rdzenia
konstrukcyjno -i zolacyjnego. Rdze  wykonany jest z bezfreonowej pianki poliuretanowej o g sto ci
40+/-3 kg/m3 (przyjaznej dla rodowiska naturalnego), o najwy szej izolacyjno ci termicznej spo ród
znanych materia ów izolacyjnych, jest odpowiedzialny za przenoszenie napr , utrzymanie sta ego
dystansu mi dzy ok adzinami, oraz zapewnienie wysokiej izolacyjno ci cieplne
Ok adziny p yty wykonane s  z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubo ciach od 0,4 mm
do 0,6 mm, obustronnie ocynkowanej warstw  cynku o gramaturze 275 g/m2 zgodnie z norm  PN-EN
10326:2005. Zadaniem ok adzin jest przenoszenie napr , jak równie  zabezpieczenie obiektu
przed czynnikami atmosferycznymi. Na ok adziny stosowana jest równie  stal nierdzewna X5CrNi18-
10 (1.4301). Taka konstrukcja p yty powoduje, e s  one bardzo lekkie, przy jednocze nie wysokiej
no no ci i sztywno ci, pozwalaj cej na zwi kszenie rozpi to ci podpór (p atwie, rygle).

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Wykonawca przyst puj cy do wykonania stropu powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
yta PWD jest standardow  p yt cienn  o szeroko ci modularnej (efektywnej) 1100 mm, pozwala

na szybki monta  i lepsze wykorzystanie powierzchni transportowych dla pojazdów o szeroko ci
adunkowej 2,4 m. Standardowa p yta cienna mocowana jest do konstrukcji cznikami przelotowymi.

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach
dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty
ta  stalow  dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek Pakiet nale y sk ada  w
pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim podk adzie.
Wysoko  sk adania - do pi ciu pakietów o jednej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

4.3. Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami) które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2400 m2 p yt.
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o
ud wigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
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- Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt PWD powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. osadzone o cie nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz dzenia.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i
odpadów.

- Ok adziny z p yt PWD nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  5 º C pod warunkiem,
e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0 º C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si

w granicach od 60% do 80%.
- Pomieszczenie powinno by  suche i dobrze przewietrzone

5.3. Monta  stropu podwieszonego z p yt PWD na sufitach na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt PWD sk ada si  z wieszaków (od W1 do W5), oraz czników ( -1)
Konstrukcja indywidualna – wg projektu konstrukcji.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitu, nale y  przy ich wykonaniu pami ta  o paru
podstawowych zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopadle do p aszczyzny ciany z oknem (
równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia)

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementu no nego rusztu konieczne jest, aby
styki d ugich  kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach'

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu
konieczne jest aby styki krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarz, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt
nale y je tak rozmieszcza , by na obu ko cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o
szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy jej d ugo ci)

- styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem
siebie o d ugo  p yty

5.3.3. Kotwienie rusztu
Wszystkie stosowane metody kotwienia musz , spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika
wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by
wi ksze od pi ciokrotnej warto ci obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .
5.3.4 Mocowanie p yt PWD do rusztu

yta PWD jest standardow  p yt  o szeroko ci modularnej (efektywnej) 1100 mm, pozwala na szybki
monta . Standardowa p yta cienna mocowana jest do konstrukcji cznikami przelotowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt PWD powinna by  zgodna z PN EN ISO 12944-2
wymagania dla p yt PWD
W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt ,
- naro niki i kraw dzie ( czy nie ma uszkodze )
- wymiary p yt (zgodne z tolerancj )
- wilgotno  i nasi kliwo ,
- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt

6.2.2. Warunki bada  p yt PWD i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1; Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
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Powierzchni  ok adzin sufitów oblicz si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych
na p aszczyzn  poziom  a powierzchni cian w metrach kwadratowych
Z powierzchni ok adzin nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli ka da z
nich jest mniejsza ni  0,5 m 2

7.3 Wielko ci obmiarowe ok adzin okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektowa" ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN EN ISO 12944-2. Roboty - wymagania i badania
przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowanych p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e. wichrowato  powierzchni

- powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzn  pionow , poziom  lub o
cie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez

te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z
wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn
powinny by  prostolinijne.

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadzi
za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania ( dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty
kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a
powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm

Dopuszczalne odchy ki powierzchni
Odchylenia pow. ok adziny od p aszczyzny i odchylenia kraw dzi od linii prostej nie wi ksza
ni  2 mm i w liczbie nie wi ksza ni  2 na ca ej d ugo ci laty kontrolnej o d ugo ci 2m

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego. Nie wi ksze ni  wi ksza ni
1,5mm na 1 mb. i ogó em nie wi cej ni  3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysoko ci oraz
nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniach powy ej 3,5 m wysoko ci

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego nie wi ksze ni  2 mm na 1 mb i
ogó em nie wi cej ni  3 mm na ca ej powierzchni ograniczonej cianami belkami itp.

Odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w dokumentacji nie
wi ksze ni  2 mm

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9
9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
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10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN EN ISO 12944-2 – p yty PWD z rdzeniem poliuretanowym

STB 01.21.00. TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WEWN TRZNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
tynków cementowo – wapiennych kat. III

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych z pkt 1.1

1.3 Zakres robót obj tych ST
tynków cementowo - wapiennych gr 3 cm

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków nale y rozumie  wszystkie prace budowlane
zwi zane z wykonaniem tynków cementowo - wapiennych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy.. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych tynków gipsowych

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu tynków gipsowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane
DIN 18558 do powierzchni wewn trznych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne"
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1,Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

2.2. Tynk wewn trzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyk ym cementowo -
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy,

adki (obrzutka, narzut) o grubo ci do 18 mm na istniej cym pod u.

2.3. G ad  gipsowa - warstwa wyrównuj ca na tynkach

2.4.Listwy tynkarskie naro nikowe i dylatacyjne.

3.SPRZ T



109

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2 Wykonawca przyst puj cy robót tynkarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane materia y przed wp ywami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

cie nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki  i urz dzenia

5.1 Wykonywaniu tynków cementowo - wapiennych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
We wszystkich pomieszczeniach - tynki wewn trzne g adkie cementowo - wapienne kategorii III
tradycyjne, dwuwarstwowe, g adkie. Tynki te wykona  na cianach i sufitach
Tynki mo na wykonywa  poprzez nanoszenie na pod e zaprawy tynkarskiej r cznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, e wykonujemy warstw  doln
obrzutk  maj  na celu stworzenie przyczepno ci tynku do pod a. Rodzaj obrzutki zale y od
rodzaju pod a, a marka zaprawy na obrzutk  powinna by  wy sza ni  narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut
nale y stosowa  zapraw  cementowo - wapienn . Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7 – l0 cm zanurzenia sto ka pomiarowego. Narzut mo na wykonywa  bez pasów lub
listew, ci gaj c go pac , a nast pnie zacieraj c pack  drewnian . Grubo  narzutu powinna wynosi
od 8 - 15 mm. Narzut powinien by  wyrównany i zatarty na g adko. G adk  faktur  tynków uzyskujemy
przez zatarcie powierzchni wie ego tynku tward  pack  i usuni cie nadmiaru spoiwa za pomoc

dzla. Przy wykonywaniu tynków nale y zwróci  szczególn  uwag  na dok adn  receptur  zaprawy i
ka dorazowo sprawdza  parti  sk adników do zaprawy, szczególnie ich wilgotno .
Nowe tynki wyko czy  g adzi  gipsow .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów na tynki gipsowe powinien by  zgodny z norm
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
W szczególno ci powinna by  oceniana:
- w ciwo ci zastosowanych materia ów
6.2.2. Warunki bada  materia ów tynkarskich i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci ciany w stanie
surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wy szej
kondygnacji.
Powierzchni  sufitów oblicz si  w metrach kwadratowych ich rzut{J w wietle cian surowych na

aszczyzn  poziom

7.3.  Wielko ci obmiarowe tynków gipsowych okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno  z dokumentacj  techniczn
- rodzaj zastosowanych materia ów,
- przygotowanie pod a,
- odchylenia powierzchni i kraw dzi oraz przecinaj cych si  p aszczyzn tynków

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i

odchylenie
kraw dzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni i
kraw dzi od kierunku

pionowego

Odchylenie
powierzchni i
kraw dzi od

kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinaj cych
si  p aszczyzn

od k ta
przewidzianeg

o w
dokumentacji

gipsowy Nie wi ksze ni  2
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  2 na
ca ej d ugo ci aty

kontrolnej 2m.

Nie wi ksze 1 ,5mm na 1m i
ogó em nie wi cej ni  3mm w

pomieszczeniach do 3,5m
wysoko ci oraz nie wi cej ni

6mm w
pomieszczeniach powy ej

3,5m
wysoko ci

Nie wi ksze ni
2mm na 1m i

ogó em nie wi cej
ni  3mm na ca ej

powierzchni
mi dzy

przegrodami
pionowymi

ciany, belki itp.)

Nie wi ksze
ni  2mm na

1m

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego; b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym
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10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwyk e - wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewn trzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych - Arkady .
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST Wymagania ogólne".

STB 01.22.00. OK ADZINY CERAMICZNE - WEWN TRZNE

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
ok adzin cian z p ytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
ok adziny cienne z p ytek ceramicznych

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych nale y rozumie

wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych nale y przestrzega  zasad podanych w
PN-75/B10121 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w SR 00.00.00. „Wymagania ogólne"
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. zaprawa klejowa
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2.3 zaprawa fugowa

2.4 p ytki ceramiczne owym. 20x20 powinny odpowiada  wymogom okre lonym w normie PN-74/B-
12031

ytki ceramiczne i akcesoria musz  by  dostarczone w najwy szej kategorii jako ci producenta.

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST --.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania ok adzin ciennych
Wykonawca przyst puj cy do ok adania cian p ytkami, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z elektronarz dzi i  drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane materia y przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego
- Przed rozpocz ciem prac nale y dokona  odbioru pod a

no no
stabilno
czysto
równo
nie nasi kliwo

5.3. Wykonywaniu ok adzin z p ytek - nale y przestrzega  zasad podanych PN-75/B-10121 Ok adziny
z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie pod a:
- pod e powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie ok adzin ciennych z p ytek
- sprawdzenie pod y
- enie p ytek na klej
- spoinowanie p ytek
- oczyszczenie p ytek

Wykonanie ok adzin z p ytek ceramicznych na cianach
Przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni cian nale y sprawdzi  jako  pod a zarówno
pod wzgl dem wytrzyma ciowym jak i geometrii cian.
Dla cian w pomieszczeniach mokrych nale y sprawdzi  jako  wykonania izolacji wg póz.
„uszczelnienia pod y pod ok adziny ceramiczne". Nale y sprawdzi  usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.

ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  polowa p ytki. Spoiny podzia ów ciennych powinny by  skomponowane (w jednej linii lub
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w równych odst pach) ze spoinami pod ogowymi. Ok adziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
uk ada  na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod p ytki nie mo e zawiera  pustych
miejsc.
Na kraw dziach zewn trznych oraz przy zako czeniach ok adziny stosowa  profile naro ne i
wyko czeniowe PVC.
Profil powinien by  dobrany do grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu kierunkach. W
naro nikach stosowa  elementy naro ne systemowe.
Spoiny na styku ciana/ ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa  fug  silikonow . W
pomieszczeniach natrysków spoinowa  po zagruntowaniu podk adem do fug silikonowych.
Ca  powierzchni spoinowa  fug  mineraln , szer. fugi 3mm. .
Uszczelnienia pod y oraz uk adanie ok adzin ceramicznych musi by  wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawc .

6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. podano  ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne” pkt.6 oraz PN-
75fB-10121 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych powinien by  PN-
75/B-1012 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze
W szczególno ci powinna by  oceniana:

adko  i l ni ca powierzchnia lica
nasi kliwo  p ytek nie powinna by  wi ksza ni  14%
6.2.2. Warunki bada  materia ów na ok adziny cienne i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych oblicza si  w metrach kwadratowych
wykonanej ok adziny

7.3 Wielko ci obmiarowe ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la oraz PN-75/B-10121 Ok adziny z p ytek ciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. nale yte przyleganie do podk adu
e. prawid owo  przebiegu spoin
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f. prawid owo  ukszta towania powierzchni
g. wizualna szeroko ci  styków i prawid owo ci ich wykonania
h. jednolito  barw p ytek

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-75/B-10121 Ok adziny z p ytek ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 P ytki ceramiczne cienne
PN/B- 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materia ów.

STB 01.23.00. DRZWI WEWN TRZNE

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru monta u drzwi z o cie nic .

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robót obj tych ST.
- monta  o cie nicy typu MM z MDF ze skrzyd em p ytowym laminowanym
- monta  o cie nicy ze skrzyd em drzwiowym wzmocnionych wyposa onych w zamki i zawiasy

antyw amaniowe
- monta  drzwi stalowych
- monta  o cie nic stalowych

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami, wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu monta u drzwi z o cie nicami stalowymi nale y rozumie

wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem monta u drzwi p ytowych z o cie nic
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe montowanych drzwi z o cie nic  stalow

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu monta u drzwi z o cie nic  nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne"
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pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2

2.2.Drzwi p ytowe laminowane pe ne powinny odpowiada  wymogom okre lonym w normie
PN -72/B91000

2.3. Drzwi stalowe

2.4. cie nica stalowa

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.3

3.2. Sprz t do monta u stolarki drzwiowej
Wykonawca przyst puj cy do monta u stolarki drzwiowej, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

Przewo ona stolarka powinny by  ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i zwarto
adunku.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed przyst pieniem do monta u stolarki nale y sprawdzi  wymiary otworów
- Przed przyst pieniem do monta u stolarki nale y sprawdzi  jako  elementów i innych materia ów

pomocniczych

5.3 Monta  stolarki drzwiowej - nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie o cie y do osadzenia o cie nic
5.3.2. zabezpieczenie elementów budynku mog cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie o cie y
5.3.4. wype nienie piank  szczeliny mi dzy o cie em i o cie nic
5.3.5. usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta u
5.3.6. osadzenie skrzyde  drzwiowych

cie nice stalowe powinny by  osadzone zgodnie z instrukcj  wbudowania. Do mocowania nie
wolno u ywa dnych, materia ów, które mog yby uszkodzi  wbudowywane wyroby.

cie nice powinny by  dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by
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umieszczone w miejsca, przenoszenia obci  przez zawiasy.
Elementy wbudowane nale y zabezpieczy  przed przesuni ciem si  a  do uzyskania przez,
wymaganej wytrzyma ci na ciskanie, nie mniej jednak ni  5Mpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokó  o cie nicy nale y dostosowa  do spodziewanej rozszerzalno ci
elementu.  O cie nice drzwiowe metalowe w cianach dzia owych murowanych powinny by
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o cie nic stalowych w czasie murowania cianki
nale y dok adnie podeprze , a po wypionowaniu stojaków usztywni  je za pomoc  desek lub w inny
sposób. Ustawione o cie nice powinny by  zabezpieczone przez podklinowanie i sko ne podparcie
zastrza ami. Kotwy o cie nic nale y odgi  do poziomego po enia, tak aby umieszczone w
gnie dzie lub szczelinie mo na by o je obmurowa  lub osadzi  Kotwy powinny by  dodatkowo
zabezpieczone pow ok  antykorozyjn . Kotwy w o cie nicach powinny by  tak umieszczone aby ich
odst p od progu i nadpro a nie by  wi kszy ni  250 mm a ich rozstaw nie przekracza  800 mm.
Ustawienie o cie nicy w wysoko ci otworu nale y dokona  z uwzgl dnieniem g boko ci wpuszczenia

cie nicy poni ej poziomu pod ogi. Odleg  mi dzy czo em cianki dzia owej a stojakiem o cie nicy
powinna wynosi  co najmniej 15 mm, a wolna przestrze  powinna by  wype niona zapraw  murarska,.

cie nice w trakcie murowania powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniami pod wp ywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by  zalewane
zapraw  cementow . Podczas obmurowywania nale y sprawdza  po enie o cie nicy, czy nie
odchyli a si  od pionu, aby móc zawczasu poprawi  ustawienie i usun  wszystkie zb dne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie st onej. Ko cow  faz  osadzania o cie nicy stanowi podmurowanie
lub podbetonowanie listwy progowej. Monta  o cie nic z MDF wg instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  stolarki drzwiowej powinien by  zgodny z PN-66/B-10085
Stolarka budowlana Wymagania i badania techniczne.
W szczególno ci powinna by  oceniana:
- zgodno  wymiarów
- jako  materia ów, z których stolarka zosta a wykonana
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
- sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku
6.2.2. Warunki bada  stolarki drzwiowej i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  stolarki oblicza si  w sztukach drzwi z o cie nic

7.3 Wielko ci obmiarowe stolarki okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. prawid owo  monta u
d. pion i poziom zamontowanej stolarki

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m wysoko ci
stolarki jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementu o cie nicy.
Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :
a) 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m
b) 2mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m
c) 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m
W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi
stolark  na podk adkach lub listwach.
Po ustawieniu stolarki nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym.
Szczelina pomi dzy oknem a cian  wype niana jest materia em uszczelniaj cym w postaci pianki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.

STB 01.24.00. MALOWANIE TYNKÓW WEWN TRZNYCH

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich tynków
wewn trznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robót obj tych ST.
- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynku farb  emulsyjn
- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynku farb  emulsyjn  zmywaln

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich nale y rozumie  wszystkie prace budowlane

wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
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techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce

przedmiot i wymagania jako ciowe robót malarskich

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu robót malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
emulsyjnymi Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne”
pkt.1.5

2. MATERlA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST
00.00.00. . Wymagania ogólne pkt 2

2.2  Farba emulsyjna w kolorach pastelowych powinna odpowiada  wymogom okre lonym w normie
BN-64/6117-02

2.3 Farba emulsyjna bia a powinna odpowiada  wymogom okre lonym w normie BN -64/6117 -02

2.4 Farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada  wymogom okre lonym w
normie BN-64/6117-02

2.5 rodkami zapobiegaj cymi cieraniu i pyleniu

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do robót malarskich
Wykonawca przyst puj cy do robót malarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia/ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót malarskich nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni
przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia.  Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa

5.4. Przy roboty malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
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5.3 Przygotowanie pod a
- gruntowanie pod y cian
- zabezpieczenie foli  powierzchni nara onych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynków wewn trznych - usuni cie folii
Pierwsze malowanie mo na wykona  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w szczególno ci:
- ca kowitym zako czone roboty instalacyjne
- wykonanie pod a pod wyk adziny pod ogowe,
- usuni ciu z pomieszcze  z gruzu i odpadów
Drugie malowanie mo na wykona :
- po bia ym monta u
- po u eniu posadzek
Roboty malarskie wewn trz budynków powinny by  wykonywane po wyschni ciu tynków.
przy wykonywaniu robót malarskich wewn trz budynków nie powinna wyst powa  zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeci gi.
Powierzchnie tynków powinny by  odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie pod y przewidzianych do malowania powinny by  g adkie, równe, wszelkie wyst py od
lica powierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa .
Pod a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce si , bez widocznych rys, sp ka  i
rozwarstwie , czyste i suche.
Wilgotno  powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by  nie wi ksza ni  4% masy, a farbami olejno - ywicznymi i syntetycznymi nie wi ksza ni  3%, masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farb  mo na nanosi  za pomoc  p dzla, walka malarskiego lub natrysku
Przygotowa  pod e przez uzupe nienie ubytków, nast pnie zmy  ca  powierzchni  wodnym
roztworem
rodka dezynfekuj cego grzyby i ple nie zgodnie z instrukcj  zamieszczon  na opakowaniu. Jeszcze

przed ca kowitym wyschni ciem powierzchni  pomalowa  dwukrotnie farb .
Do pierwszego malowania  farb  rozcie czy  przez dodatek ok. 5%  wody pitnej. Drug  warstw
nanosi  farb  o lepko ci handlowej po wyschni ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by  prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5 C i nie
wy sza ni  +30 C.
Zbyt niska temperatura pod a mo e spowodowa  sp kania pow oki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nale y wietrzy  1-2 dni.

Malowanie posadzek rodkami zapobiegai cymi cieraniu i pyleniu
Pow oki wykonane rodkami powierzchniowych powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorcem - bez
ladów p dzla, smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmienionych odcieni.

Pow oka powinna mie  jednolity, charakterystyczny t usty po ysk, a pow oki matowe powinny by
jednolicie matowe lub pó matowe,

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  farb malarskich powinien by  zgodny z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane
W szczególno ci powinna by  oceniana: - w ciwo ci zastosowanych farb
6.2.2. Warunki bada  materia ów malarskich i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane  przez Inspektora nadzoru.
Badania pow ok z farb emulsyjnych nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach.
pow oki z farb powinny mle  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug, zacieków,
uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk a pow oki matowe powinny by  jednolicie matowe lub
pó matowe.
Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na wycieranie, zarysowanie,
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zmywanie,
przyczepno .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  robót malarskich oblicz si  w metrach kwadratowych

7.3 Wielko ci obmiarowe robót malarskich okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie
Sprawdzeniu podlega:

c. zgodno  z dokumentacj  techniczn .
d. rodzaj zastosowanych materia ów,
e. wygl du zewn trznego

- równomierno  roz enia farby
- jednolito  nat enia barw i zgodno ci ze wzorem producenta
- brak prze witów i dostrzegalnych skupisk lub grudek

f. sprawdzenie zgodno ci barwy pow oki ze wzorcem
g. sprawdzenie odporno ci pow ok na wycieranie
h. sprawdzenie odporno ci na zarysowanie
i. sprawdzenie odporno ci na uderzenie
j. sprawdzenie grubo ci pow ok
k. sprawdzenie elastyczno ci pow ok
l. sprawdzen1eirwa ci pow ok
m. sprawdzenie przyczepno ci pow ok
n. sprawdzenie odporno ci na zmywanie wod
o. sprawdzenie odporno ci na zmywanie wod  z myd em
p. sprawdzenie wsi kliwo ci pow ok z farby podk adowej
q. sprawdzenie nasi kliwo ci pow ok

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00 n Wymagania ogólne pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
emulsyjnymi,
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PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybli one metody obliczania wydajno ci i zu ycia.
PN/B- 10107 Badanie wytrzyma ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST " Wymagania ogólne"

STB.O1.25.00. TYNKI STRUKTURALNE - ELEWACJA

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót tynkarskich - tynków
strukturalnych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robót obj tych ST.
- tynk mineralny silikonowy ( ciany zewn trzne)
- tynk ywiczny kamyczkowy (sala sportowa do wys. 1,80 m)
- cokó ywiczny kamyczkowy – cokó   na wys. 30 cm.

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót tynkarskich nale y rozumie  wszystkie prace

budowlane zwi zane z wykonaniem robót tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , jak, kiedy ,gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje

poszczególne  operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe robót tynkarskich

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu robót tynkarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie, Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne"
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST 00. pkt.2

2.2 zaprawa tynkarska ywiczna

2.3 listwy coko owe

2.4 siatka z w ókna szklanego

2.5 k towniki - naro niki

3. SPRZ T
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do robót tynkarskich
Wykonawca przyst puj cy do robót tynkarskich. powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego oraz rusztowania ramowego zewn trznego
przy ciennego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie stanu
surowego, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urz dzenia.

5.3 przy wykonywaniu roboty tynkarskie nale y przestrzega  zasad podanych w Instrukcji Producenta

5.4 Przygotowanie pod a
Przygotowanie pod a do tynkowania polega na dok adnym oczyszczeniu muru z py u powstaj cego
przy szlifowaniu warstw bloczków podczas ich murowania, uzupe nieniu ubytków zapraw  naprawcz
oraz zmyciu powierzchni wod
Przygotowanie pod a do tynkowania - cokó  wykona  izolacj  przeciwwodn  tych cian na wysoko
coko u, tak aby zachodzi a ona na minimum 0,2 m na izolacj  przeciwwilgociow  fundamentów.
Ustawienie rusztowania ramowego zewn trznego przy ciennego.

5.5 Roboty tynkarskie
- gruntowanie pod a preparatem odpowiednim do nanoszonego pó niej tynku ma na celu

zmniejszenie i wyrównanie nasi kliwo ci pod a.
- zabezpieczenie foli  i ta  powierzchni nara onych na zabrudzenie
- tynk nanosi si  r cznie - pack  ze stali nierdzewnej, a faktur  uzyskuje si  przez odpowiednie

zacieranie nie w pe ni zwi zanej warstwy tynku. Prac tynkarskich nie nale y wykonywa  przy
silnym wietrze i du ym nas onecznieniu z uwagi na mo liwo  powstawania zarysowa  i
przebarwie  tynku. Dojrzewaj cy tynk nale y chroni  przed zaciekaj cym deszczem. Elementy
architektoniczne budynku nale y pokrywa  tynkiem w ca ci. W przypadku, gdy nie jest to
mo liwe, przed przyst pieniem do prac nale y ustali  linie podzia u, wykorzystuj c do tego np. linie
kraw dzi okien, rur spustowych, gzymsów. W celu unikni cia ewentualnych ró nic w odcieniach
koloru tynku nale y stosowa  materia  pochodz cy z jednej partii produkcyjnej.

- usuni cie folii i ta my

Wyprawy tynkarskie: stosowa  zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.
W celu zwi kszenia odporno ci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne nale y stosowa
perforowane k towniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naro y pionowych na
parterze przy drzwiach wej ciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mo na nak ada  nie wcze niej
ni  po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanin  szklan . Prace te nale y prowadzi  w
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temperaturze nie ni szej ni  5° C i nie wy szej ni  25° C, zw aszcza je li elewacje s  nas onecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego
wiatru oraz je li jest zapowiadany spadek temperatury poni ej 0° C w ci gu 24 h.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu
cian betonowych tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu robót stanu surowego.

Wykonanie tynku mineralnego na cianach zewn trznych. Pod e powinno by  no ne, zwi zane,
suche, nie sp kane oraz wolne od kurzu, t uszczów i wykwitów.
Podk ad tynkarski stosowa  bez rozcie czania w temperaturach od 5 C do 25° C, przy unikaniu
bezpo redniego nas onecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Nak ada  w jednej warstwie przy pomocy p dzla lub wa ka malarskiego. Czas wysychania zale nie od
warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podk ad mo e s  jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres do 6 miesi cy.
Tynk mineralny przygotowa  wed ug zalece  producenta.
Tynk nale y naci gn  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej g adkiej. Nadmiar tynku ci gn  pac  do warstwy o grubo ci ziarna. Zdejmowany
materia  odk ada  do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si  on do dalszego u ycia. .
Wydobycie struktury odbywa si  przy pomocy p askiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie
wie o na onego materia u. Tynk o strukturze baranka nale y zag adzi  ruchami okr nymi.

Czas pracy od naci gni cia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30min.
Aby unikn  powstania cieni na po czeniach tynku nak adanego wcze niej i pó niej. wszystkie
czynno ci zwi zane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nale y prowadzi  metod
"mokre na mokre".

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów tynkarskich powinien by  zgodny z PN-69/B-10280
Roboty tynkarskie Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególno ci powinna by  oceniana:
- w ciwo ci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki bada  materia ów tynkarskich i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  robót tynkarskich oblicz si  w metrach kwadratowych a gzyms w metrach bie cych

7.3 Wielko ci obmiarowe robót tynkarskich okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-65/B-10101 Roboty tynkarskie. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:
a zgodno  z dokumentacj  techniczn
b rodzaj zastosowanych materia ów,
c dok adno  wykonanej faktury

9. PODSTAWA P ATNOSCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-7S/C-O4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-71/B-5050S - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania, badania i
eksploatacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych. - Arkady.

STB.O1.26.00. MALOWANIE TYNKÓW ZEWN TRZNYCH

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót malarskich tynków
mineralnych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt  1.1

1.3 .Zakres robót obj tych ST.
- Dwukrotne malowanie powierzchni tynków mineralnych farb  silikonow .

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich nale y rozumie  wszystkie prace

budowlane zwi zane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i  wymagania jako ciowe robót malarskich

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu robót malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
emulsyjnymi. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  i ich wykonania oraz za ich zgodno  z
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dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00-00.00 .Wymagania ogólne
pkt 1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST
00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2

2.2 Elewacyjna farba silikonowa

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00..00.00 .Wymagania ogólne. pkt.3

3.2. Sprz t do robót malarskich
Wykonawca przyst puj cy do robót malarskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego oraz rusztowania przy ciennego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

Farby nie mog  by  transportowane i przechowywane w temp. Poni ej + 5 C.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
- Przed przyst pieniem do wykonywania robót malarskich powinny by  zako czone wszystkie stanu

surowego,  podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne
oraz wbudowane szafki i urz dzenia.

- ustawienie rusztowania ramowego zewn trznego przy ciennego

5.3 Przygotowanie pod a

5.4. Roboty malarskie
- zabezpieczenie foli  powierzchni nara onych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynków
- usuni cie folii
Roboty malarskie powinny by  wykonywane po wyschni ciu tynków.
Powierzchnie tynków powinny by  odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by
wyreperowane. Powierzchnie pod y przewidzianych do malowania powinny by , równe. wszelkie
wyst py od lica powierzchni nale y usun .
Pod a powinny by  dostatecznie mocne, nie pyl ce, nie krusz ce si , bez widocznych rys, sp ka  i
rozwarstwie , czyste i suche.
Przed malowaniem pod e nale y zagruntowa  odpowiednio do zastosowanej farby.
Pierwsze malowanie cian mo na wykonywa  po ca kowitym zako czeniu robót poprzedzaj cych tj po
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uko czeniu robót tj. wykonanie pod y. osadzenie okien i drzwi.
Drugie malowanie nale y wykona  po wyschni ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..
Farb  rozcie czy  wg zalece  producenta.
Farb  mo na nanosi  za pomoc  wa ka sznurkowego.
Przed ka dorazowym u yciem nale y dok adnie wymiesza  mieszark  mechaniczn .
Na pomalowanej elewacji nie nale y dokonywa  miejscowych poprawek ze wzgl du na mo liwo
wyst pienia miejscowych przebarwie .
Prace malarskie powinny by  prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5 C i nie
wy sza ni  +30 C Zbyt niska temperatura pod a mo e spowodowa  sp kania pow oki.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  farb powinien by  zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane. W szczególno ci powinna by  oceniana:
- w ciwo ci zastosowanej farby
6.2.2. Warunki bada  materia ów malarskich i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania pow ok z farb nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 7 dniach.
Pow oki z farb powinny mie  barw  jednolit  zgodn  ze wzorcem, bez ladów p dzla, smug,
zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia.
Pow oki powinny mie  jednolity po ysk a pow oki matowe powinny by  jednolicie matowe lub
pó matowe.
Wszystkie pow oki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  robót malarskich oblicz si  w metrach kwadratowych

7.3 Wielko ci obmiarowe robót malarskich okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych W naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-69/B-10280 Roboty malarskie
Sprawdzeniu podlega:
a zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b rodzaj zastosowanych materia ów,
c. wygl du zewn trznego:
- równomierno  roz enia farby
- jednolito  nat enia barw i zgodno ci ze wzorem producenta
- brak prze witów i dostrzegalnych skupisk lub grudek
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d. Sprawdzenie zgodno ci barwy pow oki ze wzorcem
e. sprawdzenie odporno ci pow ok na wycieranie
f. sprawdzenie od po mo ci na zarysowanie
g. sprawdzenie odporno ci na uderzenie h. sprawdzenie grubo ci pow ok
i. sprawdzenie elastyczno ci pow ok
j. sprawdzenie trwa ci pow ok
k. sprawdzenie przyczepno ci pow ok
I. sprawdzenie odporno ci na zmywanie wod
m. sprawdzenie odporno ci na zmywanie wod  z myd em
n. sprawdzenie wsi kliwo ci pow ok z farby podk adowej
o. sprawdzenie nasi kliwo ci pow ok

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybli one metody obliczania wydajno ci i zu ycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzyma/o ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST Wymagania ogólne"
PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania, badania i
eksploatacja.

STB.01.27.00. ROBOTY BLACHARSKIE

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót blacharskich oraz
elementów odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót obj tych ST.
obróbki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr 0,5 mm
obróbki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr o,55 mm powlekane w kolorze br zowym
(parapety zewn trzne)
obróbki blacharskie z blachy tytano cynkowej gr 0,55 mm
rynny i rury spustowe z blachy tytano cynkowej (RS Ø120 mm, rynna Ø 150 mm; RS Ø180 mm,
rynna Ø 150 mm
wywietrzaki dachowe Ø 160 (wg projektu arch.)

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami  wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót blacharskie i elementy odwodnienia nale y rozumie
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wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem robót blacharskich oraz elementy
odwodnienia zgodnie ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot wymagania jako ciowe robót blacharskich elementy odwodnienia

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu robót malarskich nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne.
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST
00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2

2.2 Blacha stalowa tytano cynkowa gr.0,5 mm

2.3. Blacha powlekana (parapety)

2.4. Blacha tytano cynkowa malowana proszkowo

2.5. czniki systemowe w ilo ci przewidzianej systemem.

2.6. Gwo dzie -ocynkowane w niezb dnej ilo ci.

2.7. Rynny z blachy stalowej tytano cynkowej Ø18 cm

2.8. Rury spustowe z blachy stalowej tytano cynkowej Ø 15 cm

2.9. Rynna z blachy tytano cynkowej Ø 12 cm

2.10.Rura spustowa z blachy tytano cynkowej Ø 15 cm

2.11. Wywietrzaki dachowe na podstawie dachowej, typowe

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3

3.2. Sprz t do robót blacharskich
Wykonawca przyst puj cy do robót blacharskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
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zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia ów nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej normy.
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi

W czasie transportu materia y powinny by  zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
pow oki antykorozyjnej Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5

Obróbki blacharskie:
Zabezpieczenia dachowe (obróbki) przy kominach, murach powlekanej, wywietrzakach powinny by
wykonane z blachy powlekanej,
Parapety zewn trzne z blachy powlekanej w kolorze br zowym.
Pozosta  obróbki blacharskie z blachy tytano cynkowej
Przy kominach i murach arkusze zabezpiecze  powinny by czone mi dzy sob  i z blaszanym
pokryciem po aci dachowej na r bki le ce podwójnie.
Umocowanie zabezpiecze  do murów ze spoinami powinno by  wykonane w sposób nast puj cy:
a) przy murach z „wydrami" górny brzeg cz ci pionowej zabezpieczenia (ko nierza) powinien by
zagi ty na szeroko  10 do 15 mm i przymocowany do muru haczykami; odleg  pomi dzy
haczykami nie powinna by  wi ksza ni  40cm: cz  pionowa zabezpieczenia powinna dochodzi  do
górnej kraw dzi ‘wydry" ; odleg  od po aci dachowej do górnej kraw dzi zabezpieczenia powinna
wynosi  nie mniej ni  15 cm.
b) przy murach bez „wydry" górna kraw  cz ci pionowej zabezpieczenia (ko nierza) powinna si
znajdowa  nad po aci , dachow  15 do 30 cm i powinna by  doci ni ta paskiem blachy o szeroko ci 8
do 9 cm, przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odleg  pomi dzy haczykami 30 do
40 cm. Szczelina mi dzy brzegiem blachy a murem powinna by  wype niona kitem trwale
plastycznym.
Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny by  wykonane w postaci obojów
umo liwiaj cych odp yw wody spoza kominów.
Wy azy dachowe powinny by  zabezpieczone fartuchami i ko nierzami wykonanymi i po czonymi z
po aci  dachow  jak arkusze przy kominach.
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci dachowych – winny by
odpowiednio szerokie

Rynny dachowe:
Rynny powinny by  wykonane z blachy tytano cynkowej o gr. 0,6 do 0.7 cm
Rynny wisz ce z blachy stalowej ocynkowanej powinny by czone na zak ad nie mniejszy ni  20mm,
nitowanie 3-4 nitami o  rednicy 3 mm i lutowane. Zak ady powinny by  wykonywane w kierunku
sp ywu wody.
Rynny wisz ce nale y czy  na podwójny r bek le cy.
Denka rynny powinny by  wykonane z blachy o kszta cie odpowiadaj cym przekrojowi rynny
Ka de za amanie rynny powinno by  oparte na uchwytach rynnowych, a naro e o k cie mniejszym ni
120st. – usztywnione.
Uchwyty do rynien nale y mocowa  gwo dziami blacharskimi w odst pach nie wi kszych ni  50cm do
desek okapowych
Uchwyty powinny by  wpuszczone w pod e na g boko  równ  grubo ci uchwytu.

Rury spustowe:
Rury spustowe nale y wykona  z blachy tytano cynkowej o gr. 0,6 do 0.7 cm
Rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza
blachy i sk adane w elementy dwucz onowe, trójcz onowe lub czterocz onowe.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by czone w zak adach pionowych na r bek
pojedynczy le cy, a w zak adach poziomych - na zak ad o szeroko ci 40 mm i lutowane na ca ej

ugo ci zak adów.
Rury spust owe powinny by  umocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe z cza rur powinny by  zwrócone na zewn trz, tzn. znajdowa  si  z boku rury.
Na rurach nad uchwytami powinny by  przylutowane obr czki o szeroko ci 3 do 4 cm, wykonane z
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blachy ocynkowanej. Rury spustowe zewn trzne powinny by  wprowadzone do rur kanalizacyjnych na
boko  kielicha. Do ka dej rury spustowej powinien by  przylutowany ko nierz sto kowy o

szeroko ci 5-6 cm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  blach powinien by  zgodny z PN -61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blach stalowej tytano cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
W szczególno ci powinny by  oceniane:
- ciwo ci techniczne blach
- równo  powierzchni
- wymiary gotowych obróbek
6.2.2. Warunki bada  materia ów blacharskie i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  robót blacharskich oblicza si  w metrach kwadratowych

ugo ci rynien i rur spustowych w metrach bie cych

7.3 Wielko ci obmiarowe robót blacharskich okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow . ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej tytano cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b rodzaj zastosowanych materia ów,
c sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach wywietrzakach,
wy azach, itp.
d. sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelno ci
e. sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spoinowania i prostoliniowo ci

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza  20 mm przy d ugo ci rury do 10m i 30
mm przy d ugo ci rur wi kszej ni  10m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na

ugo ci 2 m nie powinny przekracza  3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by czone w zak adach pionowych na r bek
pojedynczy le cy, a w zak adach poziomych - na zak ad o szeroko ci 40 mm i lutowane na ca ej

ugo ci zak adów.
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Spadki rynien nie powinny by  mniejsze ni  0,2 %
Najwi ksza d ugo  rynny nie mo e przekracza  20 m, licz c odleg  mi dzy s siednimi rurami
spustowymi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-B-94701:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-B-94702:1999 Dachy - uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badani techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych -Arkady 1989

ST8 01.28.00. ROBOTY KOWALSKO - LUSARSKIE

1.WST P

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót kowalsko - lusarskich

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót obj tych ST.
- osadzenie blendy z rur 60 x60 x4, na dachu hali sportowej (malowane proszkowo)
- osadzenie balustrad schodowych stalowych z profili zamkni tych stalowych z pochwytem z rury

stalowej d=40 (malowane proszkowo)
- osadzenie pochwytów stalowych z rury d=40 mm (malowane proszkowo)
- osadzenie balustrad zewn trznych (malowane proszkowo)

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót lusarsko kowalskich nale y rozumie  wszystkie prace

budowlane zwi zane z wykonaniem monta u robót lusarsko kowalskich lusarskich zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba .lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe montowanych elementów lusarsko kowalskich

1.5.0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonywaniu monta u elementów lusarsko - kowalskich nale y przestrzega  zasad podanych w
normie PN-65/8841-11 Roboty lusarskie - kowalskie w budownictwie Wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne”
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskiwaniu i sk adowaniu podano w ST
00.00.00. . Wymagania ogólne pkt.2

2.2. wzd  okapów dachu osadzi  co 3,0 m pionowe elementy  do których mocowane zostan
-rury Ø 40. Mocowanie elementów pionowych  za pomoc rub rozpr nych Ø 8

2.3. balustrady schodowe z profili zamkni tych stalowych z podchwytem z rury stalowej d=40
(malowane proszkowo)

2.4. .balustrada zewn trzna z rur stalowych Ø 40 na s upka o rozstawie co 1,7 m z podchwytami
malowana proszkowo

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.3

3.2. Sprz t do monta u elementów lusarsko - kowalskich
Wykonawca przyst puj cy do monta u elementów lusarsko - kowalskich powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie elementów lusarko - kowalskich
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementów lusarsko - kowalskich nale y wykona  zgodnie z wymogami aktualnej
normy.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by  zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
pow ok malarskich Zabronione jest przeci ganie niezabezpieczonych elementów po pod u.
Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien le  na podk adach ( na wyrównanym pod u w odl. min. 30 cm od
gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u lusarki nale y sprawdzi

- rodzaje i wymiary przekrojów sk adanych elementów
- wymiary gotowego wyrobu
- prawid owo  wykonanych po cze
- pow oki malarskie

5.3 Monta lusarki - nale y przestrzega  zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty lusarskie
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budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
1. sprawdzenie miejsc mocowania lusarki
2. sprawdzenie wymiarów na budowie
3. prefabrykacja i wykonanie próbnego monta u lusarki w wytwórni
4. zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy monta u
5. wykonanie monta u na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
6. wykonanie otworów kotwi cych
7. monta  i kotwienie lusarki
8. naprawy drobnych uszkodze  pow oki
9. usuni cie zabezpiecze  i resztek z monta owych

Konstrukcj lusarsko kowalskie nale y wykona  w wyspecjalizowanej wytwórni dysponuj cej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrz dowaniem.
Przy pracach spawalniczych pracownicy musz  posiada  wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja lusarsko - kowalskie powinna by  zabezpieczona w wytwórni pow ok  antykorozyjn  i
pomalowane proszkowo.
Konstrukcja lusarsko - kowalskie przed wysy  z wytwórni powinna by  próbnie zmontowana i
odebrana w obecno ci wykonawcy monta u.
W przypadku powa niejszych uszkodze  elementy konstrukcji nale y naprawi  w wytwórni.
Monta  konstrukcji nale y przeprowadza  w sposób zapewniaj cy stateczno  poszczególnych
elementów i ca ci w ka dej fazie.
Przy monta u nale y zwróci  uwag  na kolejno  monta u zapewniaj  nie uszkadzanie elementów
sk adowych. Wszystkie roboty monta owe powinny by  przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracowników.

upy balustrady nale y zamocowa  do pod a w sposób trwa y zapewniaj cy przeniesienie obci
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo e by  wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mog cej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

ruby kotwi ce nie mog  by  widoczne na zewn trz elementu i nie mog  by  dost pne do odkr cenia
dla osób postronnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  robót materia/ów na elementy kowalsko lusarskie powinien
by  zgodny z BN -65/8841-11 Roboty lusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególno ci powinny by  oceniane:

1.wymiary I wymagania jako ciowe
2. wyko czenie powierzchni,
3. zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie
4. rodzajów, liczb i wielko ci oku  oraz ich zamocowa  i dzia ania
5. prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych
6. prawid owo  po cze  konstrukcyjnych
7. prawid owo  dzia ania elementów ruchomych

6.2.2. Warunki bada  elementów lusarsko kowalskich i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 .OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni lusarki oblicz si  w metrach bie cych balustrad, pochwytów i balustrad balkonowych
krat i przegrody z siatki

7.3 Wielko ci obmiarowe lusarki okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre la norma BN-65/8841-11 Roboty lusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b) rodzaj zastosowanych materia ów,
c) prawid owo  osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej
d) dok adno  uszczelnienia
e) prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-O6200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzia  i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni.
BN- 75/1076-02, Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i eliwnych. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 r.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST" Wymagania ogólne".

STB 01.29.00. DASZEK NADWEJ CIOWY

1.WST TP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
daszku nad wej ciem z poliw glanu na konstrukcji stalowej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Wykonanie daszku nad wej ciem z poliw glanu (p yta pe na) o konstrukcji stalowej

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
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rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu daszku i nale y rozumie  wszystkie prace budowlane

zwi zane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu monta u elementów daszku nad wej ciem nale y przestrzega  zasad podanych w
normie PN-65/8841-11. Roboty lusarskie - kowalskie w budownictwie Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow . ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

2.2 poliw glan pe ny,

2.3 konstrukcja stalowa

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania robót
- pi a tarczowe o drobnych z bach lub pi a r czna
- typowe wiert a do metalu lub wiert a widiowe
- profile aluminiowe "F" lub poliw glanowego "U"
- silikon
- uszczelki, rodki uszczelniaj ce

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia/ów
Poliw glan nale y magazynowa  w pozycji pionowej.
Przechowywanie w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Gdy tylko to mo liwe, najlepiej jest przechowywa  p yty w pomieszczeniu
izolowanym od zewn trznych warunków atmosferycznych.

4.3. Sk adowanie p yty na p askiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantówkach) maj cych
powierzchni  no  o szeroko ci minimum 100 mm, rozmieszczonych w odst pach nie wi kszych ni
1m. Nie k  na rozgrzanych pod ach!. Stos p yt okry  starannie nieprzezroczystym jasnym
materia em w celu zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i s cem. Charakterystycznym
zjawiskiem, towarzysz cym sk adowaniu wszelkich p yt z tworzyw sztucznych, w tym równie  p yt PC,
jest wyst powanie efektu kumulacji ciep a, je eli stos zostanie wystawiony na bezpo rednie dzia anie
promieni s onecznych. W wyniku tego zjawiska temperatura wewn trz stosu mo e osi gn  znaczn
warto , przewy szaj  temperatur  mi kni cia folii maskuj cej. W rezultacie, mo e dochodzi  do
sklejania si  p yt ze sob , a nawet trwa ego wnikania folii maskuj cej w powierzchni  p yt. To ostatnie
zjawisko mo e wyst pi  równie  wtedy, gdy wykonawca, ju  po zamontowaniu p yt w konstrukcji
no nej, b dzie zbyt d ugo zwleka  z ca kowitym usuni ciem folii maskuj cej.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Ci cie
yty kanalikowe z poliw glanu mo na ci  pi  tarczow  o drobnych z bach lub pi  r czn  pod

niewielkim k tem. Podczas ci cia p yta musi by  podparta mo liwie blisko ostrza i nale ycie
unieruchomiona, by wyeliminowa  napr enia i wibracje. Nale y usuwa  z p yty py  i wióry, stosuj c
np. odkurzacz lub spr one powietrze. Otwarte ko ce, powsta e po rozci ciu p yty, nale y
zabezpieczy  odpowiedni  ta  samoprzylepn , chroni  przed wnikaniem do kanalików kurzu i
insektów.

5.3. Wiercenie
Otwory w p ytach kanalikowych z poliw glanu mo na wierci  za pomoc  typowych wierte  do metalu
lub wierte  widiowych. Podczas wiercenia p yta musi ci le przylega  do pod a. Nie wolno wierci
otworów bli ej ni  40 mm od brzegu arkusza.

5.4. Monta
Do montowania p yt kanalikowych z poliw glanu mo na u  wielu rozmaitych, wyst puj cych na
rynku sposobów mocowania. Mocowanie p yt powinno by  ostatnia operacj  procesu monta u.
konstrukcja no na winna by  wtedy w pe ni przygotowana (wszelkie elementy sk adowe danego
procesu na swoich w ciwych miejscach; rodki zabezpieczaj ce konstrukcje no , tzn. impregnaty
do drewna lub pow oki ochronne, o ile zosta y zastosowane - ca kowicie utwardzone). Dopuszczalne
rozstawy podpór zale  od grubo ci p yty, wielko ci obci enia i sposobu mocowania. Przy dobieraniu
rozstawu podpór nale y korzysta  ze szczegó owych wykresów i tabel opracowanych przez
producentów p yt. Nie montowa  p yt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki.
Poliw glanowe p yty kanalikowe typu "Longlife" posiadaj  warstw  chroni  przed UV tylko po jednej
stronie. Strona ta pokryta jest foli  maskuj  z licznymi nadrukami (m.in. uwagami na temat
sk adowania, obróbki, monta u itp.). P yty nale y montowa  t  stron  ku górze (na zewn trz). Folia
maskuj ca po stronie nieodpornej na UV nie posiada nadruków.  Tu  przed monta em nale y
oderwa  foli  maskuj  (z obu powierzchni p yty) na odleg ci oko o 50 mm od brzegów formatki.
Pe nego usuni cia folii maskuj cej dokona  niezw ocznie po zako czeniu monta . P yty nale y
instalowa  tak, aby eberka przebiega y zgodnie z kierunkiem spadku dachu (p aszczyzna eberek -
pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu. Kanaliki musz  by  zabezpieczone przed
wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem wilgoci. W ciwe uszczelnienie górnego i dolnego
brzegu formatki - górny brzeg p yty powinien by  szczelnie zamkni ty; w tym celu stosuje si
samoprzylepn , nieprzepuszczaln  (pe ) ta  HDPE lub aluminiow  o szeroko ci dopasowanej do
grubo ci p yty - dolny brzeg p yty zabezpiecza si  samoprzylepn  ta  HDPE paroprzepuszczaln  (o
odpowiedniej szeroko ci). Nie przepuszcza ona kurzu i insektów, pozwala natomiast powietrzu wnika
i uchodzi  z kanalików, dzi ki czemu nast puje wyrównanie pr no ci pary wodnej w powietrzu
zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewn trznym. Proces ten nie pogarsza w ciwo ci
izolacyjnych p yty. Brzegi p yt umiejscowionych na szczególnych po aciach dachu, takich jak okapy,
kalenice i wezg owia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi ta mami, wymagaj  tak e zastosowania
profilu aluminiowego "F" lub poliw glanowego "U" i uszczelnienia silikonem. Upewni  si , e uszczelki,
rodki uszczelniaj ce i inne  materia y pomocnicze u yte przy instalacji nie oddzia uj  szkodliwie na
yty. Nale y zapewni  w ciw  g boko  osadzenia p yty w profilu mocuj cym (min. 20 mm).

Nale y pami ta , eby co najmniej jedno eberko by o osadzone i zaci ni te w profilu systemu
no nego. Z uwagi na rozszerzalno  ciepln  p yt poliw glanowych, która jest zazwyczaj wi ksza ni  w
przypadku pozosta ych materia ów wyst puj cych w konstrukcjach, p yt nie mo na osadza  zbyt
ci le. Instalacja bez wystarczaj cego luzu zaowocuje napr eniami cieplnymi i wyboczeniami!. W

praktyce wymagany luz dylatacyjny mo na oceni  na 3,5 mm na ka dy metr d ugo ci lub szeroko ci
formatki. Podobnie, by zapewni  p ycie swobod  ruchów dylatacyjnych zwi zanych ze zmianami
temperatury podczas eksploatacji, w przypadku arkusza o d ugo ci 2000 mm wiercone otwory
powinny mie rednice co najmniej o 6 nim wi ksz  od rednicy trzpienia ruby mocuj cej, a otwory
na podk adki grzybkowe - rednice minimum 18 mm. Ka de kolejne 1000 mm d ugo ci arkusza
wymaga zwi kszenia rednicy otworu o dalsze 2,5 mm. Nie wolno mocowa  i zaciska  p yt zbyt silnie,
gdy  odbierze im to swobod  dylatacji, wywieraj c niekorzystny wp yw na konstrukcj . Na p atwiach
okapowych oraz w miejscach wyst powania du ych obci  wiatrowych konieczne s  dodatkowe
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mocowania. Do tego celu s  podk adki grzybkowe z poliamidu. Równie  w tym przypadku nie wolno
dokr ca rub zby  mocno. Maksymalne wystawanie ko ca p yty p atew w okapow  powinno wynosi
50-60 mm. Zapewni to prawid owy sp yw wody deszczowej do rynny.

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególno ci powinny by  oceniane:

- wymiary i wymagania jako ciowe
- wyko czenie powierzchni,
- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie
- rodzajów, liczb i wielko ci oku  oraz ich zamocowa  i dzia ania
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych
- prawid owo  po cze  konstrukcyjnych
- prawid owo  dzia ania elementów ruchomych

Warunki bada  elementów daszku i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Powierzchni  poliw glanu oblicza si  w metrach bie cych

7.3 Wielko ci obmiarowe daszku nad wej ciem okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.

8.2. Odbiór robót obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacj  projektow , umow , niniejsz  specyfikacj  itp, sprawdzenia nale y
dokona  na podstawie ogl dzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi na podstawie
protoko ów odbiorów mi dzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jako ci i prawid owo ci u ytych materia ów na podstawie protoko ów odbioru
materia ów
Odr bnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego cz  zanikaj ca lub ulegaj ca zakryciu. Z,
ka dego odbioru i próby ma by  sporz dzony protokó , który jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacj  budowy. Odbiór ko cowy dokonywany jest mi dzy innymi na podstawie
protoko ów odbiorów cz ciowych elementów zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu oraz prób.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. zasadnicze, dotycz ce podstawowych materia ów budowlanych
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STB 01.30.00. NAWIERZCHNIE

1.WST TP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk
(schody,chodniki i podjazdy dla osób niepe nosprawnych – polbruk gr  6 cm
  drogi oraz plac manewrowy polbruk gr. 8 cm )

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nale y rozumie  wszystkie prace budowlane

zwi zane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu nawierzchni nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -74/S-96017. Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno - betonowych i betonowych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne.
pkt.1.5.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

2.2 piasek powinien odpowiada  wymogom okre lonym w normie PN-79/B-O6711

2.3 beton B-15

2.4 polbruk gr. 8 cm wibroprasowalna powinna odpowiada  wymogom okre lonym w normie BN-
80/6775-03/01

2.5 polbruk gr. 6 cm powinna odpowiada  wymogom okre lonym w normie BN-80/6775-03/1

2.6 cement portlandzki powinien odpowiada  wymogom okre lonym w normie PN--88/B-30000

2.7 kruszywo amane o frakcji do 32 mm

3 SPRZ T
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania robót
spycharka g sienicowa 74 kW(100KM)
walec statyczny g adki
ubijaki
równiarka
ubijak spalinowy
pi a do ci cia p ytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.4

4.2. Transport
Transport cementu musi si  odbywa  w sposób chroni cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.
Transport kruszywa musi si  odbywa rodkami transportu zabezpieczaj cymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. przy robotach nawierzchniowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno - betonowych i betonowych.
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia.
5.2.1.Wykonanie koryta nale y wykona  mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne
profilowanie wykona  r cznie
5.2.2.Profilowanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone. Nale y usun  b oto i grunt,
nast pnie sprawdzi  istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rz dne pod a.
5.2.3. Zag szczanie pod a
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania przez wa owanie.
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 14 cm
sprawdzenie profilu oraz uzupe nienie pod a
roz cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem
wyrównanie do wymaganego profilu
zag szczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wod
5.2.5.Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego o frakcji do 32 mm gr. 15 cm
(dla dróg oraz placu manewrowego)
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm lub gr. 6 cm
oczyszczenie, wyrównanie i zag szczenie dna koryta
roz cielenie podsypki gr.5 cm z jej zag szczeniem

enie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem r cznym
wymiana pop kanej kostki przy ubijaniu
sprawdzenie spadków poprzecznych i równo ci nawierzchni
wype nienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia/ów nawierzchniowych powinien by  zgodny zasadami
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podanych w normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i
okre lenia.
Wymagane dla kostki :
grubo  - 80 i 60 mm
klasa betonu – B 35
waga 140kgim2 i 180/m2
kostka podstawowa
kostka zako czeniowa
po owa kostki zako czeniowej
6.2.2. Warunki bada  materia ów na nawierzchni  powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchni  nawierzchni oblicz si  w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni

7.3 Wielko ci obmiarowe nawierzchni okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem  zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.

8,2.,Odbiór pod a naje y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-87/S-O2201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
kostki kamiennej i  betonowej
Wymagania przy odbiorze okre la Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. pomiar nierówno ci pod nej nawierzchni
d. pomiar nierówno ci poprzecznej nawierzchni
e. pomiar szeroko ci warstw
f. pomiar spadków poprzecznych
g. kontrola stanu zewn trznego warstw

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN -87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia symbole i opis gruntów
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
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STB 01.31.00. ELEMENTY ULIC

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S1) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
elementów ulic

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
ustawienie kraw ników
ustawienie obrze a

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustawa. Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic nale y rozumie  wszystkie prace budowlane

zwi zane z wykonaniem  elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych elementów ulic

1.5 0gólne wymagania dotycz ce robót
przy wykonaniu nawierzchni nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Kraw niki i obrze a.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 ogólne' pKt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne pkt 2

2.2 piasek

2.3 beton 8-15

2.4 kraw nik z betonu wibroprasowanego

2.5 obrze e

2.6 cement portlandzki

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania robót"



142

Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem rowków pod kraw niki i obrze a mog  by  wykonane
cznie lub przy u yciu sprz tu mechanicznego.

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt. 4

4.3. Transport
Transport cementu musi si  odbywa  w sposób chroni cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczeniem Transport kruszywa musi si  odbywa rodkami transportu zabezpieczaj cymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00.00.00. „Wymagania ogólne. pkt.5

5.2. Przy robotach elementów ulic nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN -80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
5.2.1. Wytyczenie odcinków
5.2.3.Wykonanie rowków
5.2.4. Wykonanie awy betonowej z oporem pod kraw nik
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
5.2.6.Ustawienie kraw ników
5.2.7. Ustawienie obrze y
5.2.8. Wype nienie spoin mi dzy kraw nikami i obrze ami

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Cz stotliwo  oraz zakres bada  elementów ulic powinien by  zgodny zasadami podanymi w
normie PN-87/S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia.
W szczególno ci powinny by  oceniane:

ciwo ci zastosowanych materia ów
6.2.2. Warunki bada  materia ów na elementy ulic powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
ugo  kraw ników i obrze y oblicz si  w metrach bie cych wykonanego elementu.

7.3 Wielko ci obmiarowe elementów okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.
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8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la Instrukcja wykonania elementów ulic
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. prawid owo  wykonania elementów ulic

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne pkt 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN -80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a
PN -87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia.
PN-86/B-O2480 Grunty budowlane. Okre lenia symbole i opis gruntów
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

STB.01.32.00.ZIELE

STB. 01.32.01 ZA ENIE ZIELENI - DRZEWA I KRZEWY.

1.WST P

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z za eniem zieleni wysokiej (drzewa i krzewy)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
posadzenie drzew
posadzenie krzewów

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- przez nasadzenia nale y rozumie  wszystkie prace zwi zane z wykonaniem robót zwi zanych z

za eniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe posadzonych drzew i krzewów
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu robót nale y przestrzega  technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i
monta owych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,ma ej architektury ogrodowej".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 .”Wymagania ogólne”
pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:
w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce cechy:
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczaj cych 2m wysoko ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na p ac budowy - nie mo e by  zagruzowana,

przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Materia  ro linny - sadzonki drzew i krzewów. tuje i cyprysy
Dostarczone sadzonki powinny by  w ciwie oznaczone - zgodnie z polskimi normami. Powinny by
prawid owo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada
nast puj ce cechy:
- k szczytowy przewodnika powinien by  wyra nie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed  przewodnik a system korzeniowy

powinien by  skupiony i prawid owo rozwini ty
- dy korony u drzew i krzewów nie powinny by  przyci te
- dy boczne korony drzewa powinny by  równomiemie rozmieszczone
- przewodnik powinien by  prosty
- blizny na przewodniku powinny by  dobrze zro ni te.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne ro lin
- odrosty podk adki poni ej miejsca szczepienia
- lady erowania szkodników
- oznaki chorobowe
- zwi dni te i pomarszczone kory na korzeniach i cz ciach naziemnych
- martwice i p kni cia kory
- uszkodzenia p ka szczytowego przewodnika
- dwup dowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bry y korzeniowej
- e zro ni cie odmiany szczepionej z podk adk

2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym.

2.5 Drewniane paliki.

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nasadze , powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
drobnego sprz tu ogrodniczego



145

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Transport
Transport materia ów do zieleni mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie
pogorszy jako ci transportowanych materia ów.
W czasie transportu drzewa i krzewy musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem bry y
korzeniowej lub korzeni i p dów. Ro liny z bry  korzeniow  musz  mie  opakowane bry y korzeniowe
lub by  w pojemnikach.
Drzewa i krzewy w czasie transportu nale y zabezpieczy  przed wyschni ciem i przemarzni ciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by  natychmiast sadzone. Je li jest to niemo liwe,
nale y je zado owa  w miejscu zacienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewa . .
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5

5.2. przy robotach nasadzeniowych nale y przestrzega  technologii stosowanych przez
przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych i monta owych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania .malej architektury
ogrodowej".

5.3 Wykonanie robót.
Wymagania dotycz ce sadzenia.
Pora sadzenia - jesie  lub wiosna.
Miejsce sadzenia - powinno by  wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacj  projektow . Krzewy
nale y sadzi  w zale no ci od wielko ci i pokroju, w odleg ciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Do ki pod drzewa i krzewy zaprawi  ziemi  urodzajn .
Ro lina w miejscu sadzenia powinna znale  si  do 5cm g biej jak ros a w szkó ce.
Korzenie z amane lub uszkodzone nale y przed sadzeniem przyci .
Przy sadzeniu drzew formy piennej nale y przed sadzeniem wbi  w dno drewniany palik. Palik
powinien by  umieszczony od strony najcz ciej wiej cych wiatrów.
Korzenie ro lin zasypywa  sypk  ziemi , a nast pnie prawid owo ubi , uformowa  misk  i podla .
Drzewa formy piennej nale y przywi za  do palika tu  pod koron .
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- nawo eniu
- usuwaniu odrostów korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni
- rozgarni ciu kopczyków wiosn  i usuni ciu misek
- wymianie uschni tych i uszkodzonych drzew i krzewów..
- wymianie zniszczonych palików i wi zade
- ci cia piel gnacyjne, sanitarne i formuj ce.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew i krzewów polega na
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sprawdzeniu
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych
6.2.1. Warunki bada  materia ów na nasadzenia powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy nasadze  oblicza si  w sztukach.

7.3 Wielko ci obmiarowe elementów okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót
ogrodniczych, oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych nasadze ,
c. prawid owo  wykonanych nasadze

- wielko ci do ków pod drzewa i krzewy
- zaprawienia do ków ziemi  urodzajn
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego
- prawid owo ci osadzenia pali drewnianych
- odpowiednich terminów sadzenia
- wykonania prawid owych misek
- wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów
- zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne" pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego. b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych oraz warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej”
PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste.
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STB. 01.32.02. ZA ENIE ZIELENI - TRAWNIKI

1.WST P

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z za eniem trawników

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robót obj tych ST

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
a) roboty zwi zane z za eniem trawników.

- roz cielenie warstwy humusu gr. 20 cm
- przygotowanie gleby pod trawniki.
- wyrównanie i zwa owanie ziemi.
- siew trawy.
- nakrycie za pomoc  kolczatek
- wa owanie zasiewu.

1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawników nale y rozumie  wszystkie prace zwi zane z wykonywaniem robót
zwi zanych z za eniem trawników zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane.
Procedura - dokument zapewniaj cy jako  „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane
opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe za onych trawników

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Przy wykonaniu robót nale y przestrzega  technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i
robót ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i
monta owych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania Ogólne” pkt. 2

2.2. Ziemia urodzajna:
w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce cechy:
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaj cych 2m wysoko ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana,
przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.

2.4. Nawozy mineralne.

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3

3.3. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nasadze , powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
drobnego sprz tu ogrodniczego oraz rodków transportowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4

4.2. Transport
Transport materia ów do zieleni mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi ani te  nie
pogorszy jako ci transportowanych materia ów.
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. przy robotach z wi zanych z wykonaniem trawników nale y przestrzega  technologii stosowanych
przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych i monta owych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „malej architektury
ogrodowej".
Wykonanie robót
Trawniki wymagaj  trwa e spulchnienie na g boko  15-25cm.
Roz cieli  20cm warstw yznej gleby.
Doda  kompost, torf lub obornik.
Odczyn gleby powinien by  lekko kwa ny.
Traw  wysiewa  w kwietniu lub sierpniu-wrze niu.
Powierzchnia gleby musi by  dok adnie wyrównana i zwa owana lekkim wa em oraz p ytko zagrabiona
Traw  wysiewa  w pogod  bezwietrzn , gdy wilgotno  powietrza i gleby jest umiarkowana.
Wysiane trawy nale y nakry  za pomoc  kolczatek, a nast pnie uwa owa .
Trawniki nale y wykona  po zako czeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00" „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów do siewu polega  b dzie na sprawdzeniu:
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego

6.2.1. Warunki bada  materia ów na trawnik powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne”” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicza si  w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielko ci obmiarowe elementów okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8

8.2. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.3.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „ma ej architektury ogrodowej".
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. prawid owo  wykonanych trawników

- przygotowanego pod a pod zasiew
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego
- prawid owo ci roz enia nasion
- odpowiednich terminów sadzenia
- prawid owego wa owania
- zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków
technicznych  wykonania i odbioru - robót budowlanych i monta owych wydane MBIPMB.1977-w
zakresie wykonania „malej architektury ogrodowej”

STB. 01.33.03. PIEL GNACJA ZIELENI

1.WST P

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
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robót zwi zanych z piel gnacj  zieleni

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych  w pkt. 1. 1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania I odbioru prac
a) roboty zwi zane z piel gnacj  zieleni

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty piel gnacyjne przy wykonywaniu piel gnacji zieleni nale y rozumie  wszystkie prace zwi zane
z wykonaniem robót zwi zanych z piel gnacj  zieleni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto? "  wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe .

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu robót nale y przestrzega  technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i
robót ogrodniczych, Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „ma ej architektury ogrodowej". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru r podano w ST
00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.1.5

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne pkt 2

2.2 Nawozy mineralne.

2.3 Materia y pomocnicze i narz dzia w asortymencie i ilo ci niezb dnej do piel gnacji.

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3

3.4. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania piel gnacji, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
drobnego sprz tu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt.4

4.2. Transport.
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w  magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5

5.2. Przy robotach piel gnacyjnych nale y przestrzega  technologii stosowanych przez
przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych i monta owych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „ma ej architektury
ogrodowej".

Wykonanie robót.
Piel gnacja drzew i krzewów.
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
podlewaniu - konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w
bezpo redniej blisko ci nawierzchni utwardzonych.
odchwaszczaniu - wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwa  w miar  pojawiania si .
nawo eniu - sporadycznie stosowa  kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopa
usuwaniu odrostów korzeniowych
poprawianiu misek
okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni
rozgarni ciu kopczyków wiosn  i usuni ciu misek
wymianie uschni tych j uszkodzonych drzew i krzewów
wymianie zniszczonych palików i wi zade
ci cia piel gnacyjne, sanitarne i formuj ce.

Piel gnacja trawników.
- Koszenie trawy - pierwsze koszenie, gdy trawa osi gnie 10cm. Utrzyma  wysoko  ci cia 3-4cm od
ziemi. Po koszeniu traw  wygrabi  i podla .
- Podlewanie - cz ste i obfite podlewanie.
- Odchwaszczanie - chwasty nale y usuwa  po wzej ciu trawy za pomoc rodków chwastobójczych
lub mechanicznie.
- Nawo enie
- Przewietrzanie i wa owanie - po pierwszym skoszeniu oraz na wiosn  przed rozpocz ciem wegetacji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Kontrola robót w zakresie piel gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów
-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola robót w zakresie piel gnacji trawników polega na sprawdzeniu:
- prawid owego wa owania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Piel gnacj  trawnika oblicza si  w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt piel gnacje nasadze .

7.3 Wielko ci obmiarowe elementów okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej a
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt.8

8.2. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
je eli wszystkie pomiary i  badania ( z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST da y
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót
ogrodniczych oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych
wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania „ma ej architektury ogrodowe”.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. piel gnacja trawników

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania „ma ej architektury ogrodowej „
PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste.

STB 01.34.00.  WYPOSA ENIE HALI SPORTOWEJ – SPRZ T STA Y I RUCHOMY

1.WST TP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
przyborów sta ych i ruchomych na sali sportowej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót obj tych ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania I odbioru prac
a) sprz t sta y i ruchomy na sali sportowej

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty przy wykonywaniu ustawienia sprz tu i nale y rozumie  wszystkie prace zwi zane z

wykonaniem ustawienia s upków , bramek zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako , .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje

poszczególne operacje robocze - procedura mo e by  zast piona przez normy. aprobaty
techniczne i instrukcje,
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj  dane opisuj ce
przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych nawierzchni

1.5 0gólne wymagania dotycz ce robót
Wykonanie monta u elementów sta ych na sali sportowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow . ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia/ów, ich pozyskania i sk adowania podano w ST 00.00.00
.Wymagania ogólne. pkt.2

Tulejowy dr ek wtykowy

2.2. s upek tulejowy, norma DIN 7903,
ze specjalnego dr ka z lekkiego metalu, eloksalowanej,
regulacja wysoko ci w 10 stopniach po 10 cm od 80-250 cm.
Uchwyt dla tulei, s upek zaopatrzony w dolnej cz ci w amortyzator gumowy,
ok. 17 kg, znak jako ci - GS

2.3. tuleja z rury stalowej, ocynkowana ogniowo ze wzmocnieniem brzegowym, znak jako ci - GS

2.4. obramowanie wierzchnie do elastycznej pod ogi sali gimnastycznej , rama aluminiowa,
pokrywa – PE z pier cieniem samouszczelniaj cym rednica wewn trzna 180mm

2.5.. dr ek gimnastyczny stalowy z nierdzewnej stali szlachetnej, Ø 28mm, po obu stronach z
wide kowymi g ówkami i skutecznym zamkni ciem gwintowym, znak jako ci GS

2.6. wózek na podpórki i dr ki gimnastyczne, konstrukcja z rur stalowych z 4 bez ladowymi
 kr kami obrotowymi Ø 160mm

Liny do wspinania si

2.7. wigar ze specjalnego kszta townika z wózkiem podwieszony na yskach kulkowych, hamulec
z nap dem linowym (link  ci gnow ) i cuchami odleg ciowymi, dla 4 lin do wspinania si , znak
jako ci - GS

2.8. rura no na kszta townik 100 x 80 x 3mm cznie z elementami mocuj cymi

2.9. zwis

2.10. lina do wspinania si  z d ugich konopi Ø 32mm  z ocynkowanym uchwytem linowym i g owic
kablow  z tworzywa sztucznego wysoko  podwieszenia ok. 700 cm

2.11. uchwyt linowy z cuchem unieruchamiaj cym (mocuj cym)

2.12. rusztowanie podstropowe, konstrukcja z rur stalowych  podci gana z powrotem do sufitu z
zamykaj  si  ram  usztywniaj , do maks. 7,8m wysoko ci zawieszenia, malowana  proszkowo,
bez ko owrotu i przewodów elektrycznych, znak jako ci - GS

Koszykówka – g ówne pole gry i 3 poprzeczne

2.13. rama tablicy do kosza z kszta townika stalowego z p yt  do umocowania kosza wed ug normy
DBB i FIBA (dla konstrukcji podstropowych)

2.14. elektryczny ko owrót linowy dla urz dzenia podnosz cego, kompletny z wbudowanymi
cznikami kra cowymi, napi cie robocze 230V, moc 0,31 kw, (na miejscu budowy elektryczne

przewody doprowadzaj ce i przy czenia)
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2.15. zabezpieczenie przed spadni ciem automatycznie dzia aj cy mechanizm zabezpieczaj cy
zgodny z norm  DIN 7892, w przypadku ca kowitego zerwania liny urz dzenia podnosz cego

2.16. trawersa dla zabezpieczenia przed spadni ciem

2.17. tablica do gry w kosza wykonana z jednop ytowego szk a ochronnego bezodpryskowego,
wymiary 180 x 105cm, grubo  12mm, z foli  chroni  przed odpryskami, wyci cie szk a na
umocowanie kosza zgodnie z norm  EN i kryteriami FIBA

2.18. regulacja wysoko ci dla tablicy do kosza przy pomocy d ugiej ruby i korby do wysoko ci kosza
od 260 – 305cm (dla rusztowa ciennych i sufitowych)

2.19. obicie tablicy do kosza z tworzywa piankowego poliuretanowego, kszta townik U, dla tablic do
kosza 12 mm, ze rodkiem klej cym

2.20. kosz do koszykówki flexmatic official, zgodny z mi dzynarodowym przepisem, dopuszczony
przez DBB i FIBA do u ywania podczas zawodów, super stabilny kosz, boczne wzmocnienie
stalowymi p askownikami pomara czowa pow oka proszkowa, zdolno  odginania si , zgodnie z
najnowszymi wytycznymi FIBA ten kosz odgina si  przy ok. 100 kg obci enia i po jego odci eniu
powraca sam do pocz tkowej pozycji, przykr cany do tablicy przez otwór zgodny z norm  DIN, bez
siatki,znak jako ci – GS

2.21. siatka do kosza zgodna z mi dzynarodowym przepisem, sznurek nylonowy 6mm grubo ci,
pleciony, bia y

2.22. rura no na kszta townik 100 x 80 x 3mm razem z elementami mocuj cymi

2.23. zwisy

Koszykówka - poprzeczne pola gry

2.24. rusztowanie  cienne do gry w kosza, konstrukcja z rur stalowych, wysi g wynosz cy ok. 170cm,
konstrukcja sk adana do ciany, operowanie rusztowaniem z pod ogi przy pomocy dr ka , malowane
proszkowo, bez tablicy do kosza, kosza i siatki

2.25. rama tablicy do kosza z kszta townika stalowego z p yt  do umocowania kosza wed ug normy
DBB i FIBA ( dla urz dze  podsufitowych)

2.26. regulacja wysoko ci dla tablicy do kosza przy pomocy d ugiej ruby i korby do wysoko ci kosza
od 260 – 305 cm (dla rusztowa ciennych i sufitowych)

2.27. tablica do gry w kosza wykonana z jednop ytowego szk a ochronnego bezodpryskowego,
wymiary 180x105cm, grubo  12mm, z foli  chroni  przed odpryskami, wyci cie szk a na
umocowanie kosza zgodnie z norm  EN i kryteriami FIBA

2.28. obicie tablicy do kosza z tworzywa piankowego poliuretanowego, kszta townik U, dla tablic do
kosza 12 mm,  ze rodkiem klej cym

2.29. kosz do koszykówki flexmatic official zgodny z mi dzynarodowym przepisem, dopuszczony przez
DBB i FIBA do u ywania podczas zawodów, super stabilny kosz, boczne wzmocnienie stalowymi

askownikami pomara czowa pow oka proszkowa, zdolno  odginania si , zgodnie z najnowszymi
wytycznymi FIBA ten kosz odgina si  przy ok. 100 kg obci enia i po jego odci eniu powraca sam do
pocz tkowej pozycji, przykr cany do tablicy przez otwór zgodny z norm  DIN, bez siatki, znak jako ci
– GS

2.30. siatka do kosza zgodna z mi dzynarodowym przepisem, sznurek nylonowy grubo ci 6mm,
pleciony, bia y

2.31. Materia  do monta u
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Kó ka wielofunkcyjne 1 x 2

2.32. Kó ka wielofunkcyjne, podwieszane elektrycznie do góry. W komplecie, liny, hamulce, kó ka

Siatkówka

2.33. s upek do siatki TP 80 x 80mm z zabezpieczaj cym urz dzeniem napinaj cym i w pe ni
zamkni tym trzpieniem, galwanicznie ocynkowany, zdejmowana korbka, s upek ze specjalnego profilu
aluminiowego, eloksalowany,  waga s upka cznie z zabezpieczaj cym urz dzeniem napinaj cym
ok.15kg, mechanika napinania umieszczona ca kowicie w profilu, wysoko  siatki i jej napi cie,
regulowane bezstopniowo, dok adne ustawienie przy pomocy przyrz du do dok adnego ustawiania,
znak jako ci DVV II , znak jako ci GS

2.34. tuleja dbgm ze specjalnego profilu z lekkiego metalu UBS  - tuleja podstawowa - 2 dla s upków
Ø 83 mm i 80 x 80mmznak jako ci GS

2.35. Obramowanie wierzchnie do elastycznej pod ogi sali gimnastycznej , rama aluminiowa, pokrywa
– PE z pier cieniem samouszczelniaj cym, rednica wewn trzna 180 mm

2.36. siatka turniejowa, znak jako ci DVV2, lamówka górna 7cm, w dolnej cz ci 5cm, boczne
wzmocnienie brzegów siatki, zawieszenie 6 - punktowe (6 sznurów napinaj cych  ze z czem samo –
zamykaj cym) z polipropylenu o du ej wytrzyma ci, ok. 3mm grubo ci, bez sup ów,  wzmocnienie
brzegów  poliestrowym w óknem szklanym z lin  napinaj  - Kevlar

2.37. antena sieciowa 1 - cz ciowa  ze znakiem, jako ci DVV, d ugo  180cm, kompletna z
 torb  i znakowaniem

2.38. obicie ochronne s upków z pianki - PE, z pow ok  z wytrzyma ego na rozrywanie materia u
plandekowego z zamkami na rzepy, pasuje do s upków do Ø 100mm,
200cm wysoko ci

2.39. Siedzisko s dziowskie, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, regulacja wysoko ci co 5cm
od 125 – 155cm, deska na pisanie, otwierane opar ie, znak DVV, wys. 237cm, waga 43kg

2.40. wieszak do siatki, do przechowywania siatki, ocynkowana, konstrukcja metalowa z chwytem
drewnianym

2.41. Uchwyty pojedyncze, konsola dla s upków

Badminton

2.42. S upek do gry przejezdny wykonany z rury stalowej, 4 x 4 cm, malowany proszkowo, obci enie
70 kg,certyfikat IBF

2.43. siatka turniejowa do badmintona, olympia 602 x 76 cm zgodna z przepisem mi dzynarodowym,
w górnej kraw dzi siatka posiada lamówk  poliestrow , wielko  oczek ok. 18Mm, z polipropylenu ok.
1,2mm, kolor czarny, z lin  stalow   d ugo ci 6,60

2.44. wieszak do przechowywania siatki, ocynkowana, konstrukcja metalowa z uchwytem drewnianym

2.45. ta mowe urz dzenie napinaj ce dla s upka do gry w badmintona, sk adaj ce si
z ta my o szeroko ci 25mm

2.46. Rakieta do badmintona, aluminiowa, waga oko o 100 g

2.47. lotki – fast , medium, slow

2.48. siedzisko s dziowskie do badmintona
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2.49. maszynka do naklejania linii

2.50. Specjalna ta ma do posadzek sportowych, kolor bia y

Tenis

2.51. s upek do siatki do tenisa 80 x 80 mm, specjalny aluminiowy kszta townik kwadratowy,
zaokr glone kraw dzie, wewn trzna mechanika napr ania i ocynkowany
wa ek z gwintem trapezowym symetrycznym, ko pak s upka z odlewu aluminiowego,
dr ki z aluminium unieruchamiaj ce siatk , wykonanie odporne na wp ywy
atmosferyczne, bez tulei posadzkowych

2.52. tuleja dbgm ze specjalnego profilu z lekkiego metalu UBS - tuleja podstawowa-2
dla s upków Ø 83mm i 80 x 80mm, znak jako ci GS

2.53. obramowanie wierzchnie do elastycznej pod ogi
sali gimnastycznej , rama aluminiowa, pokrywa - PE, z pier cieniem samouszczelniaj cym
rednica wewn trzna 180 mm

2.54. siatka do tenisa excalibur z polipropylenu o du ej wytrzyma ci ok. 2,5mm grubo ci,
bezsup owa z nieprzesuwalnymi oczkami, stabilna w formie, kolor czarny

2.55. hak do zawieszania regulatora siatki do po czenia z p yt  pod ogow  w halach sportowych z
regulatorem

2.56. wieszak do siatki do przechowywania siatki, ocynkowana,konstrukcja metalowa  z chwytem
drewnianym

Pi ka r czna

2.57. bramka do gry champion 3 x 2 m. Norma DIN 7897, specjalny profil aluminiowy
8 x 8 cm, eloksalowany, wieszak sta y, z rury stalowej, pokryty pow ok  proszkow  z
4 - punktowym umocowaniem do pod ogi, s upek/listwa poprzeczna czerwono - bia a
znak jako ci GS, ceryfikat IHF

2.58. rolki transportowe posiadaj cy 4 kr ki obrotowe, stabilna konstrukcja stalowa

2.59. siatka bramkowa do bramek do pi ki r cznej i bramek o ma ej powierzchni
300 x 200 cm, z polipropylenu, bezsup owa, grubo  ok. 4,75 mm, wielko  oczek 10 cm,
nie o lepia kolor ty

2.60. pi kochwyt do bramki z nylonu, grubo  4mm

2.61. tuleja do kotwiczenia do czenia na ko ki w celu dokonywania przymocowa , zgodna z norm
DIN, znak jako ci GS

2.62. ruba M 12 do monta u bramki z tulej

Halowa pi ka no na

2.63. tuleja do kotwiczenia do czenia na ko ki w celu dokonywania przymocowa , zgodna z norm
DIN, znak jako ci GS

2.64. bramka do pi ki no nej halowej 500 x 200 cm, wolnostoj ca, eloksalowana, rama bramki z
kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm, ogólna g boko  bramki 125cm, wieszak z rury
stalowej sk adany z wykonan  pow ok  proszkow , z 4-punktowym przymocowaniem
 do pod ogi, super stabilne z cze k towe dzi ki naro nikom z odlewu aluminiowego, d ugie czopy
walcowe profilu  i podwójne zabezpieczaj ce z cze rubowe pokrowiec - PCW, bez siatki, znak
jako ci – GS ( 5 lat Gwarancji )
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2.65. siatki do bramek (bramkowe) do pi ki no nej m odzie owej 500 x 200cm,
boko  na dole i na górze 100cm, polipropylen, bezsup owe, o du ej wytrzyma ci , ok. 4mm, kolor

zielony

2.66. wózek do transportu i przechowywania - 1 pary bramek do halowej pi ki no nej ze sk adanymi
wieszakami, stabilna konstrukcja z  rur stalowych, pow oka proszkowa,
4  rolki obrotowe, znak jako ci GS

Pi kochwyt na oknach

2.67. siatka o wielko ci oczek 10 x 10 cm, na linie stalowej,ocynkowanej

Pi kochwyt na trybunach – elektr.

2.68. siatka chroni ca trybun , elektryczne sterowana do góry, podzielona na trzy sektory, wielko
oczek 45 x 45 mm, konstrukcja górna stalowa, malowana proszkowo, u do u siatki jest zamocowana
aluminiowa rura do ynnego obci enia siatki, d . oko o 45 m..

Pi kochwyt

2.69. Siatka z polipropylenu, wielko  oczek 45x45mm, o du ej wytrzyma ci, na linie stalowej wraz z
uchwytami ciennymi

2.70. o owiany przewód gi tki 400g/m., mieszcz cy si  w dolnej cz ci siatki

Kurtyna - Podnoszona do góry elektrycznie

2.71. Lekka kurtyna sk adaj ca si  z siatki i obicia tkaninowego, obicie tkaninowe szeroko   22,00 m.,
wysoko  oko o 8,00 m. Konstrukcja górna stalowa, malowana proszkowo. Kurtyna zostaje
podnoszona do góry za pomoc  pasów które znajduj  si  w odleg ci co 1m od siebie. U do u kurtyny
jest zamontowana aluminiowa rura która dodatkowa naci ga siatk .

Drabinki przy cienne

2.72. drabinka przy cienna podwójna  200 x 260 cm, norma DIN 7910, boki drabinki z drewna drzew
iglastych bez s ków, owalne szczeble z drewna jesionowego pojedynczo po czone rubami z bokami
drabinki, cznie z zamocowaniami ciennymi, znak jako ci – GS

Tablica wyników

2.73. tablica wietlna w obudowie aluminiowej malowana proszkowo, odporna na uderzenia pi ki
( wym. 240 x 110 x 6 cm ) z grafika do wy wietlania nazw zespo ów i reklam sponsorów,
pojemno  grafiki 24 – 40 liter, wys. cyfr 22cm, tablica g ówna zawiera : punkty 0 – 199, cyfr
wskazuj  gran  cz  gry, stoper do 0,1 sek. w komplecie 2 urz dzenia pomiarowe
24 sek. i pulpit

Szatnie

2.74.. awka do przebierania jednostronna, kszta t B, bez podstawy na buty, zgodna z norm  DIN,
konstrukcja ze stalowej rury czworok tnej, nogi – PE, z mo liwo ci  wyrównywania poziomu, deski do
siedzenia, oparcia i  listwa z hakami  z drewna bez s ków,listwa garderobiana ze specjalnymi hakami
na ubrania ukrytymi,  wysoko  siedzenia 45cm,  g boko  : 40cm, znak jako ci GS

Maszyna do mycia pod ogi

2.75. maszyna do mycia posadzek, profesjonalna do powierzchni twardych, zmywa, konserwuje i
odsysa, rama no na se stali nierdzewnej, moc ilnika 1200 W, ssawy 1200 W, szer. Szczotki
 550 mm, padu 500 mm, pojemno  zbiornika 2 x 40 l

Modu owa ciana do wspinania si
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2.76. Modu owa ciana do wspinania si  z urz dzeniem do podci gania w gór , wymiary 420 x 550 cm
(szeroko  x wysoko ) z nawisem do 60 cm. Modu owa ciana do wspinania si  przygotowana do
monta u przy cianie elbetowej wykonanej na  miejscu budowy, z ram  z deskowego drewna równo -
leg owarstwowego do przyj cia p ytek –Multiplex z drzewa brzozowego grubo ci 18 mm.
Przymocowanie p ytek do wspinania si  przy pomocy otworów rastrowych w odst pach 150
mm.Pow oka lakierowa odporna  na cieranie w naturalnym kolorze brzozy. Do zamontowania na ca ej
cianie do wspinania si  w ró nych kierunkach wspinania oko o 120 uchwytów. Dla bezpiecze stwa

wspinania s  przewidziane w górnej cz ci zmiany kierunku lin TOP-ROPE z przyj ciem obci enia
10KN  i nale y je wykona  przy pomocy specjalnej konstrukcji. Dolna cz  modu owej ciany do
wspinania si  jest ca  swoj  szeroko ci  co najmniej 250cm podnoszona nad pod og  przy pomocy
elektromotorycznego d wigu z zabezpieczeniem przed spadni ciem i przygotowana do pod czenia
elektrycznego wykonanego na miejscu budowy. W komplecie liny, pasy, karabinczyki i hamulce linowe
i monta .

Lustro sportowe 6 x 2 m

2.77. Lustro sportowe GYM, polerowane kanty folia zabezpieczaj ca lustro przed skruszeniem,
 wielko  6 x 2 m

2.78. Listwa wierkowa wokó  lustra

Siedziska

2.79. siedzisko z oparciem, trudnozapalne, wandaloodporne, wym. 440 x 450 x 330 cm

Monta

2.80. Koszt monta u wst pnego i ko cowego cznie z kosztami przejazdów i zap ata dla monterów,
oraz postawienie wymaganego rusztowania monterskiego.

Unihoc:

2.81.. bandy do unihoca z masywnego polypropylenu sk adaj ca si  z 52 segmentów 2 m i 4
segmentów 1 m z dwoma wózkami do transportu i przechowywania band, certyfikat IFF

2.82. Bramki unihoc 160 x 115 cm, stalowa, malowana proszkowo z pi kochwytem

2.83. Kije do unihokeja

2.84. Pi eczki do unihokeja

2.85. Kaski dla bramkarzy unihokeja

Materac do zeskoku:

2.86. Materac do zeskoku, pianka poliestrowa, strona wierzchnia g adka, dolna anypo lizgowa
profilowana, 6 uchwytów no nych, wymiar 300 x 200 x 45 cm

2.87. Stojaki do skoku wzwy , aluminiowe, profil 40 x 40 mm, s upek zdejmowany, podstawa stalowa
malowana proszkowo, wys. 200 cm

2.88. Poprzeczka do skoku wzwy  z w ókna szklanego, Norma IAAF, d  450 cm

2.89. skrzynia do skoków  5- cz ciowa 150x150x110cm, bez mechanizmu jezdnego, elementy
skrzyni z mocnego grubego na 22 mm multipleksowego materia u brzozowego z elementami
naro nymi z masywnego drewna, k towe po czenia na czopy, elementy skrzyni ze specjalnymi
klockami naro nymi spr ynowymi , stopy posiadaj  nie barwi ce amortyzatory gumowe w celu
utrzymania optymalnej sta ci równowagi i oszcz dzania pod ogi, obicie ze skóry syntetycznej -
niebieskie, mechanizm jezdny
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2.90. kozio  gimnastyczny (do skakania), cz  dolna stalowa, norma DIN 7904, korpus z tapicerk  z
czonego tworzywa piankowego utrzymuj cego niezmienny kszta t, nogi z rur stalowych po czone

rubowo parami z korpusem i zdejmowane,  z pow ok  proszkow , regulacja wysoko ci w stopniach
co 5 cm dzi ki ocynkowanemu suwakowi z rury stalowej  z atwo uruchamianym mechanizmem
przestawnym , 1 noga  z bezstopniowym wyrównywaniem wysoko ci dla pewnej, bezpiecznej pozycji
stoj cej, kopyta z tworzywa Vulkollan  (2 kopyta z bez ladowymi rolkami transportowymi),  obicie ze
skóry wo owej wielko  1 – pozycja wysoko ciowa:  90-130 cm, znak jako ci GS

2.91. awka gimnastyczna zgodna z norm  DIN 7909, z klejonego drewna drzew iglastych. nogi ze
specjalnego drewna równoleg owarstwowego z antypo lizgowymi , nie barwi cymi zabezpieczeniami
przed po lizgiem, belka no na 10 cm szeroka i kilkakrotnie klejona, listwa do zawieszania na jednym z
ko ców awki. Wymiary : 400cm d ugo ci, 28cm szeroko ci, 35cm wysoko ci, waga ok. 30Kg, znak
jako ci GS

2.92. odskocznia o wysokiej wydajno ci, oryginalny system reuthera, model STRAßBURG z grub
wy ció  i ok adzin  dywanow , wy sza si a spr ysto ci w celu ochrony stawów, wielko  : 120 x 60
x 14 cm

2.93. mata gimnastyczna  czone tworzywo piankowe obustronnym laminowaniem-COROVIN, wolna
od FCKW, pow oka : ze wszystkich stron materia  do mat gimnastycznych-POLYMAR, struktura
plecionki norma DIN, znak jako ci – GS, waga ok. 20 kg, wielko  : 200x100x8cm, kolor niebieski ,
naro a ze skóry

2.94. wózek do tranportowania mat i ich przechowywania, konstrukcja stalowa, pow oka proszkowa,
dno drewniane, 2 kó ka samonastawcze zwrotne , 2 sta e( Ø 160 mm) z nie farbuj  warstw
wierzchni  wielko  : 100x200cm, znak jako ci GS

2.95. stó  do tenisa sto owego erhard school, do sportów szkolnych i zespo owych zgodny z norm  DIN
14468-1, grubo  p yty 19mm, bardzo szybka powierzchnia gry (zielona) obramowanie z profilu
metalowego, podstawa z rury czworok tnej , ka da po owa p yty jest zdolna do jazdy na 4 rolkach

yskowych, waga ok. 81 kg, z siatk

2.96. rakieta tenisowa-tenis sto owy 2 gwiazdkowa VENUS, ok adzina w rodku  p czkowata, rakieta
zatwierdzona przez ITTF, pianka  1,5mm jako  2-gwiazdkowa, r koje  wkl a

2.97. szarfa dru ynowa, wst ka- PE 5 cm szeroka  dla doros ych, ok.60cm d ugo ci, kolor bia y

2.98. obr cze gimnastyczne HULAHOP z PCW por czny, uchwytny profil dzi ki bocznym rowkom,
miejsca styku zespawane, rednica wewn trzna 80 cm, waga ok. 650 g

2.99. skakanka z mi kkiego w ókna sztucznego o z oto-be owym zabarwieniu, wzmocniony rodek i
ze  ko cowy ,  280 cm d ugo ci

2.100. kompresor do pi ek mk 40,kompresor membranowy 1-cylindrowy , dostarcza wolne od oleju
spr one powietrze, obudowa z tworzywa sztucznego z uchwytem no nym, w  powietrzny o d ugo ci
1,20m z wtyczk  d wigniow  i 2 z czkami , wydajno  pompy ok. 70 litrów/min, maksymalne ci nienie
ok. 3,5 bar, silnik 0,25kW, 230V/50Hz,  waga ok. 6 kg

2.101. pi ka r czna cup  wykonana z DS-PU- Chromosol, kolor naturalny, nylonowy szew odr czny
wielko  3  dla m czyzn

2.102. pi ka r czna cup wykonana z DS.-PU-Chromosol, kolor naturalny, nylonowy szew odr czny
wielko  2 dla kobiet

2.103. pi ka no na do gry w hali krytej indoor  32-cz ciowa, angielski specjalny filc ze wzmocnieniem
z politeksu , szyta r cznie, zredukowana si a  odbicia, kolor ty, wielko  5

2.104. pi ka meczowa do gry w siatkówk  dvv i, molten Soft Touch IV58L, wykonanie sensitouch,
skóra chromowa, kolor bia y, wielko  5



160

2.105. PI KA DO GRY W KOSZYKÓWK  MOLTEN, FX 7, pi ka gumowa w kszta cie karkasu,  pi ka
uznana przez FIBA, wielko  7

2.106. pi ka lekarska ze skóry ze specjalnym, wype nieniem –Compound, rednica= 20cm, waga 1,0
kg

2.107. pi ka lekarska ze skóry ze specjalnym wype nieniem –Compound, rednica= 33cm, waga 3,0kg

2.108. rakieta do tenisa erhard  powerzone, waga 275 d, z grafitu

2.109. pi ki do tenisa pompowane ci nieniowo, po 4 szt. w puszce

2.110. Kosz do zbierania 60 szt. pi ek do tenisa,z deklem

2.111. pacho ki do wicze , wys. 40cm

2.112. siatka na pi ki o grubo ci 2mm, na 30 pi ek

2.113. konie, koz y i skrzynie gimnastyczne

2.114. trampoliny oraz batuty

2.114. kurtyny przes aniaj ce

3 SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 ,”Wymagania ogólne” pkt.3

3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania ustawie  sprz tu, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z drobnego sprz tu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materia ów
Sprz t magazynowa  w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed wp ywem warunków
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt.5

5.2. Przy pracach dotycz cych ustawienia sprz tu sta ego nale y przestrzega  technologii
stosowanych dla sal sportowych, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych i monta owych w zakresie wykonania sal sportowych.

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególno ci powinny by  oceniane:
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- wymiary i wymagania jako ciowe
- wyko czenie powierzchni,
- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie
- rodzajów, liczb i wielko ci oku  oraz ich zamocowa  i dzia ania
- prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych
- prawid owo  po cze  konstrukcyjnych
- prawid owo  dzia ania elementów ruchomych

Warunki bada  elementów sprz tu i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt.7

7.2. Przybory liczone w sztukach

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne. pkt. 8

8.2. Odbiór robót obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacj  projektow , umow , niniejsz  specyfikacj  itp, sprawdzenia nale y
dokona  na podstawie ogl dzin
2) sprawdzenie jako ci i prawid owo ci u ytych materia ów na podstawie protoko ów odbioru
materia ów

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano ST 00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, b dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj cym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. zasadnicze, dotycz ce podstawowych materia ów dla sprz tu dla sal sportowych


