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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania  pn. „„Szlakiem zespołów 
pałacowo - parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na działkach nr ewid. 
244/6, 244/4, 244/9, 244/14,242/7, 242/21, 244/5, 243/1 obręb ewid. 1, powiat przeworski, województwo 
podkarpackie.”. 

1.2. Podstawa opracowania 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 
− dokumentacja techniczna obiektu, 
− obowiązujące przepisy i normy. 

1.3. Przeznaczenie obiektów 

Przedsięwzięcie ma na celu remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku, który obecnie pełni funkcję muzealną. 
 
1.4. Zakres opracowania 
Zakres prac uzgodniony i zaakceptowany przez konserwatora do objęcia dokumentacją techniczną: 
Na zewnątrz: 

− Dach, docieplenie wełną mineralną całego dachu łącznie z lukarnami , przemurowanie trzech kominów 
po pierwszy strop na strychu, wysoki komin nad kaplicą pałacową do naprawy, wymiana okuć przy 
kominach oraz naprawy blacharskie przy połaci dachu oraz rynnach, naprawa więźby dachowej, 
naprawa i częściowa wymiana podsufitki drewnianej. Odmalowanie które jest uzależnione od wyroku 
sądu w sprawie poprzedniego wykonawcy malowania dachu i producenta farby. 

− Elewacja zewnętrzna, naprawa ubytków, detali sztukaterskich, gruntowanie, wyrównanie uszkodzonych 
fragmentów  powierzchni elewacji zaprawą wyrównującą, malowanie farbami fasadowymi.  

− Konserwacja oraz odtworzenie fryzów kasetonowych pod dachem na elewacji zewnętrznej ( odrębny 
program konserwatorski ). 

− Fundamenty i piwnice, odkopanie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej, 
zbicie tynków w piwnicach, wyrównanie powierzchni odsłoniętych cegieł, wymiana instalacji 
elektrycznej w piwnicach z wbudowaniem jej w sciany, wykonanie wylewek w najgłębiej położonych 
piwnicach, przebudowa instalacji ciepłowniczej z wbudowaniem rur w ściany. 

− Wykonanie nowej płyty odbojowej wokół budynku. 
− Naprawa i odmalowanie stolarki okiennej oraz dwóch drzwi wejściowych. 
− Wymiana kanalizacji odcinek budynek - pierwsza studzienka przy okazji odsłonięcia fundamentów. 
− Naprawa oraz docieplenie betonowego stropodachu nad pomieszczeniem Sali mieszczańskiej. Skucie 

uszkodzonej warstwy betonu, wykonanie izolacji oraz wylewki. 
− Naprawa tarasu od strony zachodniej, wymiana fragmentów głównych belek konstrukcyjnych, wymiana 

zmurszałego odeskowania pod blachą, naprawa oraz wymiana uszkodzonych elementów podsufitki, 
renowacja i odmalowanie żeliwnych balustrad, uzupełnienie brakującego fragmentu ok. 10 mb. 

− Podświetlenie Pałacu z zewnątrz.  
− Zintegrowany projekt sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego 

na terenie i w otoczeniu  wszystkich obiektów Muzeum w Przeworsku na terenie całego kompleksu 
muzealnego z centralą zlokalizowaną w budynku Kordegardy. 

Wewnątrz: 
− Wymiana instalacji co, instalacja i grzejniki oraz elektrycznej z wykonaniem oświetlenia 

ekspozycyjnego na parterze w siedmiu pomieszczeniach. Wykonanie podejść z mediami jak najmniej 
inwazyjne poprzez stropy oraz poprzez ściany przy stropach. 

− Na parterze, usunięcie starej farby ze ścian, gruntownie ścian łącznie z sklepionymi stropami, 
wyrównanie ścian zaprawą wyrównującą w miejscach ubytków oraz uszkodzeń, malowanie 
dekoracyjne farbami. Przebudowa wejścia na ekspozycję z dostosowaniem go dla osób 
niepełnosprawnych, podjazd, 2 szt. drzwi, poręcze. 

− Renowacja dwóch klatek schodowych, naprawa ubytków i balustrad, odczyszczenie oraz odmalowanie. 
− Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali drewnianych wkomponowanych w zabudowę 

wewnętrzną na pierwszym piętrze  budynku. 
− Renowacja pomieszczenia Jadalni spękania w suficie oraz na ścianie.  
− Renowacja zachowawcza parkietów w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku Pałacu. 
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1.5. Dane techniczne budynku 

Budynek jest podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne zwieńczony jest dachem dwuspadowym o 
niewielkim spadku. 
Budynek w osi północ-południe mierzy ok. 38,77 m długości, natomiast w osi wschód-zachód ok. 23,30 m 
długości. Wysokość budynku w najwyższym punkcie wynosi ok 14,20 m. 

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW 

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi,  prawnymi, środowiskowymi,  itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 

klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 

 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania 
się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.  
 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn  
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne 
doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek  
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia  
w dokumentacji Wykonawcy. 
 
Dokumentami przetargowymi są: 
− projekt wykonawczy,  
− przedmiary robót, 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące  
w projekcie wykonawczym inwestycji. 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „„Szlakiem 
zespołów pałacowo - parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich zlokalizowanego na działkach nr ewid. 
244/6, 244/4, 244/9, 244/14,242/7, 242/21, 244/5, 243/1 obręb ewid. 1, powiat przeworski, województwo 
podkarpackie.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w projekcie przebudowy obiektu. 
Inwestor: Powiat Przeworski 

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte  
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 
KOD CPV: 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług  
i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci 

techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 

załącznik do Specyfikacji. 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą  
i Projektantem. 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za 
sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, ST, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

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

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 

projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną  

w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji  

i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego  
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, 
jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy 

wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, 
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 

osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców  
tej osoby. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 
na koszt Wykonawcy. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie 
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 
związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy  
i ani organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone 
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę. 
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze zapytań do 
Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej. 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty: 

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy 
robót). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty 
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
 
1.5.4. Zaplecze budowy  
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy 
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
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Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.6. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru   
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej  
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
W związku z charakterem inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie elementy 
obiektu niepodlegające przebudowie, mogące ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac określonych 
niniejszą ST. Za powstałe szkody wynikające z niezabezpieczenia obiektu odpowiada Wykonawca  
i zobowiązany jest on do bezwzględnej naprawy wynikłych szkód na własny koszt. 
 
1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  
na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały  
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.5.14. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały 
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach 
technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą 
trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 
3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż 
wyspecyfikowano w dokumentacji.  
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,  
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się 
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne  
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urządzenia i Materiały oraz Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy  
oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Kontraktem.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt  
i nadmiar Materiałów.  
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd  
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż  
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
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5.2. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu  
i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.  
Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły 
zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać 
aktualnie obowiązującym normom.  
 

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  
do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor 
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty  
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi 
do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się  
do jego treści. 
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6.7.2. Księga obmiaru robót 
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne do weryfikacji prac 
Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. Szczegóły patrz pkt. 7.1 
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

7.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
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− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu elementów robót – podstawa do wykonania płatności częściowych, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST.  
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 
Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa Przyjęcia. 
 

8.5. Gwarancje i rękojmie 

Ustala się, że w okresie gwarancji (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Świadectwa Przejęcia) 
i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do przeprowadzania na własny 
koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca 
dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania  
w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód 
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będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są 
skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego.  
Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego 
urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.  
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania 
Świadectwa Przyjęcia.  
Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie  
na wykonanie prac realizacyjnych. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany  
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
− projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
− dziennik budowy – oryginał i kopię, 
− obmiar robót (jeśli jest wymagany), 
− wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
− sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
− protokóły prób i badań, 
− protokóły odbioru robót zanikających, 
− rozliczenie z demontażu, 
− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
− wykaz przekazywanych kluczy, 
− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym, 
− inne dokumenty wymagane przez inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  
w ST i Dokumentacją Projektową. 
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych  
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa 
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robót tymczasowych i prac 
towarzyszących. 
 
Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmować  w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
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• roboty geologiczne, 
• koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty 
ogólne wykonawcy, ubezpieczenia, itp., 

• koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony (odebrany) przez 

inspektora, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o wykonane elementy  
robót w danej branży.  

 
Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru.  Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca. 
 

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 
1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania 
opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych 
Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, 
Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji 
technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość 
prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek, oczyszczania materiałów, skuwania tynków 
i późniejszego wywozu gruzu po zakończeniu prac. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 
i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się  
o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty 
do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Potrzebny sprzęt: 
− Żuraw przenośny okienny, 
− Samochód samowyładowczy, 
− Samochód skrzyniowy, 
− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 
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4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony 
w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
− przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki  

z podziałem na cegły, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy stalowe. 
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia  
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić  
w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też 
za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 
określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
należy powiadomić Zarządcę budynku, a teren objęty rozbiórkami należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu 
niedopuszczenia osób nieupoważnionych w obręb zagrożenia.  
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, 
zawory winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych.  
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych. 
 
INFORMACJA O MATERIAŁACH ODPADOWYCH Z ROZBIÓRKI I SPOSOBIE ICH 
ZAGOSPODAROWANIA 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami –  
w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych 
usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed 
rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu 
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady 
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 

 
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 02 03 - Tworzywa sztuczne  
17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz  
17 04 05 - Żelazo i stal  
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17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne – np. metal, szkło. 
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające 
spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów 
lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi 
recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na 
zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. 
 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca  
w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach  
i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy  
na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 
 
5.5.  Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które 
nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci 
– wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco  
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 
przechowywane w miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne”  
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST  
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
− dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy   
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
 
Ustawa o odpadach. 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja Projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu 
Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem 
zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 
Is = ρd/ρds,  
gdzie: 
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona   
wg wzoru: 
U= d60/d10,  
gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 

1.4.  Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopów 
w czasie budowy. Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje: 
− odkopanie pałacowych fundamentów i piwnic aż do najniżej położonych, 
− wykonanie wszelkich innych wykopów niezbędnych do wykonania robót określonych niniejszą ST. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed 
dopływem wody.  
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, gazowej, c.o., itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) w jakiej mogą być 
wykonane te roboty oraz zapewnić fachowy nadzór techniczny.  
 

2.  MATERIAŁY 
Do wykonania wykopów – materiały nie występują. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  
Do odspajania, wydobywania i  usypywania gruntów Wykonawca powinien użyć narzędzi ręcznych.  
W celu przenoszenia gruntów i jego zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne. Transport mas ziemnych 
powinien odbywać się przy pomocy samochodów skrzyniowych i wywrotek, taczek. Szczegóły dotyczące 
transportu urobku przedstawiono w punkcie 4. 
 

4.  TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować sprzęt ręczny np. taczki i w przypadku wywozu poza teren objęty opracowaniem 
- samochody samowyładowcze. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się  
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. Wykonanie wykopów może 
nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, 
jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny 
zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
 

5.2.  Wykonanie wykopu 

Wykopy pod fundament będą wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość 
wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa, wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca 
odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 
Należy bezwzględnie usunąć i całkowicie wybrać z dna wykopów fundamentowych grunty próchnicze i zastąpić 
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN – 99/B – 06050  
i przepisami BHP.   
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5.3.  Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu na składowanie mas ziemnych. Odkłady powinny być uformowane  
w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu 
z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie 
odtransportowany na wyznaczone przez Inżyniera składowisko. 
 

5.4.  Odwodnienia robót 

W przypadku, gdy wymagają tego warunki terenowe Wykonawca zobowiązany jest wykonać odwodnienia 
zapewniające sprawne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych. Niepożądane 
jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby 
powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi  
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty  
te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 

5.5.  Zasypywanie wykopu 

Zasypanie wykopów możliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy.  
Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić wykop ze śmieci i odpadów budowlanych. Zasypywanie wykopu 
należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to 
grubość nie powinna przekraczać: 

− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm. 

Zasypki wykopów instalacyjnych wykonać z miejscowych piasków zagęszczonych co najmniej tak jak grunty 
rodzime (lub nasypy budowlane).  
 

5.6.  Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa  
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

5.7.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania: 
− dla nasypów zagęszczanych partiami ok. 0,80 m miąższości – Is ≥ 0,98, 
− dla istniejących piasków średnich i pospółki – Is = 0,96. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia  
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Po 
zagęszczeniu gruntów pod fundamenty należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą statyczną). Prace przy 
wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. Dokonać odbioru  zagęszczenia 
gruntów.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 
wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. Dokładność robót: 

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być  
większe od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 
− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
 

6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony,  
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu 
w tych warstwach. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. Ogólne 
zasady dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami projektu wykonawczego i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji technicznej.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności  
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

− wszelkie prace pomiarowe, 
− odspojenie gruntu, 
− załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia. 
W cenę wliczyć należy także każde inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania opisanego w niniejszej 
specyfikacji zadania. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  

- Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

fundamentowego. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

W niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podłoży i podkładów  
z zapraw i betonu, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu 
Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem 
zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku,  
Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie. 

  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z wykonaniem 
podkładów i podłoży z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie następujących elementów: 
− wylewka betonowa gr. 5cm jako posadzka w piwnicach, 
− warstwa wyrównawcza spadkowa gr. minimalnie 5cm nad Salą mieszczańską, 
− wylewka betonowa pod projektowany podest dla niepełnosprawnych – grubość minimalnie 15cm, 
− wykonanie płyt odbojowych  z podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu zwykłego. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Do wykonania podłoży i podkładów z zapraw i betonu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1.  Kruszywo  

Kruszywo stanowi około 75-80% objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech 
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wiązania mieszanki betonowej i użytkowych – zwłaszcza 
wytrzymałości na ściskanie, przewodności cieplnej, gęstości objętościowej, odporności na czynniki oddziałujące 
podczas eksploatacji, a także koszt wytwarzania. 
 
Przy  doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się postanowieniem ogólnym normy PN-EN 
206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości należy dobrać, biorąc pod uwagę: 
− warunki realizacji robót, 
− przeznaczenie betonu, 
− warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 
− wszelkie wymagania wobec odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykańczaniu 

powierzchni betonu. 
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spełniać wszelkie wymagania normy PN-EN 
12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  

do kierunku betonowania. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: 
− do 0,25 mm –14÷19%, 
− do 0,50 mm – 33÷48%, 
− do 1,00 mm –53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki - do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-EN 1744-1+A1:2013-05, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych. 

 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej  
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
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Materiał powinien składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: ił, humus, 
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierających siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, 
wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
 
 
2.2.2.  Woda zarobowa 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje wymagania dla 
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatności wody. 
Wymieniona wyżej norma podaje następujące rodzaje wód: 

a) woda pitna -  uznana za przydatną do stosowania w betonie, nie wymagając przy tym badań 
laboratoryjnych, 

b) woda odzyskana z procesów produkcji betonu - na ogół określana jako przydatna do betonu,  
po spełnieniu wymagań podanych w powyższej normie, 

c) naturalna woda powierzchniowa i woda ze ścieków przemysłowych - może być wykorzystywana,  
ale musi być dokładnie zbadana, 

d) woda morska i zasolona - może być używana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub 
sprężonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi  
nie można przekroczyć dopuszczalnej ilości chlorków w betonie, 

e) woda z kanalizacji - nie nadaje się do stosowana w betonie. 
 
Woda odzyskana z procesów produkcji betonu, musi spełniać dodatkowe warunki, o których mowa była 
 w podpunkcie b, takie jak: 
− dodatkowa masa materiału stałego w betonie, powinna być mniejsza niż 1% całkowitej masy kruszywa 

zawartego w betonie, 
− należy rozpatrzyć możliwy szkodliwy wpływ użycia tego rodzaju wody na konstrukcję, w przypadku 

stosowania betonu o specjalnych właściwościach, 
− w przypadku wody o gęstości większej niż 1,01kg/l należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 

zapewnienia jednorodności  zawiesiny materiału stałego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody  
o gęstości równej i mniejszej od 1,01kg/l można założyć, że zawiera ona pomijalne ilości materiału stałego. 

 
Badania wstępne wody zarobowej należy rozpocząć od badań: 

a) na ślady olejów i tłuszczu – dopuszcza się nie więcej niż widoczne ślady, 
b) zawartości detergentów – piana z wody powinna znikać w dwie minuty, 
c) barwy – bladożółta lub jaśniejsza – za wyjątkiem wody odzyskanej z produkcji betonu 
d) zawiesin – nie więcej niż określona ilość – j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcji betonu, 
e) zapachu – dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCl, 
f) kwasowości – odczyn pH≥4, 
g) zawartości substancji humusowych – jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH. 

 
Woda, która nie spełnia jednego lub kilku wymagań podanych w Tablicy 1 wyżej wymienionej normy, może 
być stosowana tylko wtedy kiedy spełnia podane niżej wymagania co do składu chemicznego a jej użycie  
nie ma negatywnego wpływu na czas wiązania i przyrost wytrzymałości (norma PN-EN 1008:2004 podaje 
metodykę badań). 
 
2.2.3.  Cement 

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 
zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji hydratacji i innych procesów, a po stwardnieniu zachowuje 
wytrzymałość i trwałość także pod wodą. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania 
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat 
zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje 
się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam, tylko 
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku 
podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, 
przejawiający się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności cementów, 
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tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiał nadaje się 
jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące badania: 

a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w wodzie, można 
go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby wskaźnik cementowo-wodny 
c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 

b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie nierozpuszczalnych  
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych 
wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to przesianego cementu 
można użyć – po uprzednim sprawdzeniu wytrzymałości betonu. 

 
2.2.4.  Chudy beton  

Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności  
z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz 
świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206:2014-04, 
tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu: 
− mieszarki do zapraw, 
− betoniarki wolnospadowej, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzi. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

4.2.1.  Kruszywo 

Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym. Niezależnie 
od wybranego środka transportu kruszywo na czas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem czynników 
niepożądanych – zanieczyszczeń oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
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4.2.2.  Cement 

Cement może być transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luźny materiał przewozić należy 
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem,  
na foliowanych paletach.  
 
4.2.3.  Mieszanka betonowa 

Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie doprowadzając do 
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia  
i rodzaju konstrukcji.  Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie  
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest 
niedopuszczalne. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać  
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Możliwe jest składowanie płyt cementowych na wolnym powietrzu ze względu na ich mrozo- i wodoodporność. 
Z uwagi jednak na późniejsze wykańczanie powierzchni płyty powinny zostać osłonięte wodoszczelnym 
materiałem. Należy także wykluczyć ich ewentualne zabrudzenie w wyniku prac prowadzonych na budowie. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.1.  Podłoże - piasek zagęszczony  

Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać  
wg ST „Roboty ziemne przy wykonaniu wykopów”. 
 
5.1.2.  Posadzki betonowe zatarte na gładko 

Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, 
grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa.  
W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin 
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
- mniejsze od podanych odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba 
liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 
posadzki.  Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczeń 
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powinna wynosić minimum +5°C. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni 
czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki związane z podkładem powinny być 
układane metodą „świeże na świeże”. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie 
może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 
16mm. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, 
uzgodnionej z Inżynierem. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać 
i zatrzeć na gładko. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 
nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być 
chroniona przed mrozem.  
 
5.1.3.  Podkład betonowy 

Podkłady z betonu wykonywać zgodnie z „ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach 
określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony 
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, 
gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. 
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną wyżej. 

− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny  

i pomiary), 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców. 
 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej 

łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 
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− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm 
długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

6.4.  Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane  i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest m3.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór następuje po stwierdzeniu 
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 
6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 
− równości podkładu, 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty  

i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków. 
 
Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje: 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie elementu, 
− wykonanie podłoży lub podkładów z zapraw lub betonu, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
W cenę wlicza się także wszelkie inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac określonych  
w niniejszej ST. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 
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PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne - 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.  

 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
polegających na robotach związanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. „Remont pałacu 
Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem 
zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku,  
Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie. 

  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 i nieprzekraczającej 2600 kg/m3.  
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych 
wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm). 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości  
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
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1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

− Wylewki wierzchniej razem z wieńcem zbrojonej siatką o oczkach 10x10 cm – strop nad salą 
mieszczańską – beton C20/25, grubość 5cm, 

− Stropu żelbetowego nad stropem Sali mieszczańskiej – beton C20/25, grubość 18cm. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne  
lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1.  Kruszywo  

Kruszywo stanowi około 75-80% objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech 
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczu, wiązania mieszanki betonowej i użytkowych – zwłaszcza 
wytrzymałości na ściskanie, przewodności cieplnej, gęstości objętościowej, odporności na czynniki oddziałujące 
podczas eksploatacji, a także koszt wytwarzania. 
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się 
postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości należy 
dobrać, biorąc pod uwagę: 
− warunki realizacji robót, 
− przeznaczenie betonu, 
− warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 
− wszelkie wymagania wobec odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy maszynowym wykańczaniu 

powierzchni betonu. 
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno spełniać wszelkie wymagania normy PN-EN 
12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 
przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  

do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,  
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w placówce badawczej 
wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych  
i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
− zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
− zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
− wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
− nasiąkliwość - do 1,2%, 
− mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
− mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-EN 1744-1+A1:2013-05, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku 
powinna się mieścić w granicach: 
− do 0,25 mm –14÷19%, 
− do 0,50 mm – 33÷48%, 
− do 1,00 mm –53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
− zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
− zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
− reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
− zawartość związków siarki - do 0,2%, 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  

PN-EN 1744-1+A1:2013-05, 
− w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych. 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej  
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 
12620+A1:2010, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Materiał powinien składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników 
łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: ił, humus, 
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawierających siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, 
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, 
wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
Kruszywo do betonu jest odpowiednie, jeżeli nie ma wpływu na twardnienie cementu, ma wystarczająco dobrą 
przyczepność do stwardniałego zaczynu cementowego i nie wystawia trwałości betonu na ryzyko. 
Sześcienne (kruszuwo naturalne), a także kuliste (kruszywo łamane) ziarna są sprawdzone jako lepsze  
niż ziarna wydłużone, które mogą wpływać niekorzystnie na konsystencję.  
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2.2.2.  Woda zarobowa 

Woda zarobowa, jest to woda, którą dodaje się do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyskać mieszaninę 
betonową o żądanej konsystencji, umożliwiającej proces wiązania cementu. Jakość użytej wody może mieć 
istotny wpływ na parametry stwardniałego betonu. Zanieczyszczenia w wodzie mogą oddziaływać  
na wiązanie cementu, mogą niekorzystnie wpływać na wytrzymałość betonu lub powodować zabarwienia  
na jego powierzchni, a także mogą prowadzić do korozji zbrojenia. 
 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje wymagania dla 
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatności wody. 
Wymieniona wyżej norma podaje następujące rodzaje wód: 

a) woda pitna -  uznana za przydatną do stosowania w betonie, nie wymagając przy tym badań 
laboratoryjnych, 

b) woda odzyskana z procesów produkcji betonu - na ogół określana jako przydatna do betonu,  
po spełnieniu wymagań podanych w powyższej normie, 

c) naturalna woda powierzchniowa i woda ze ścieków przemysłowych - może być wykorzystywana,  
ale musi być dokładnie zbadana, 

d) woda morska i zasolona - może być używana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu zbrojonego lub 
sprężonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudowanymi elementami metalowymi  
nie można przekroczyć dopuszczalnej ilości chlorków w betonie, 

e) woda z kanalizacji - nie nadaje się do stosowana w betonie. 
 
Woda odzyskana z procesów produkcji betonu, musi spełniać dodatkowe warunki, o których mowa była 
 w podpunkcie b, takie jak: 
- dodatkowa masa materiału stałego w betonie, powinna być mniejsza niż 1% całkowitej masy kruszywa 
zawartego w betonie, 
- należy rozpatrzyć możliwy szkodliwy wpływ użycia tego rodzaju wody na konstrukcję, w przypadku 
stosowania betonu o specjalnych właściwościach, 
- w przypadku wody o gęstości większej niż 1,01kg/l należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu 
zapewnienia jednorodności  zawiesiny materiału stałego w odzyskanej wodzie; w przypadku wody o gęstości 
równej i mniejszej od 1,01kg/l można założyć, że zawiera ona pomijalne ilości materiału stałego. 
 
Badania wstępne wody zarobowej należy rozpocząć od badań: 

a) na ślady olejów i tłuszczu – dopuszcza się nie więcej niż widoczne ślady, 
b) zawartości detergentów – piana z wody powinna znikać w dwie minuty, 
c) barwy – bladożółta lub jaśniejsza – za wyjątkiem wody odzyskanej z produkcji betonu, 
d) zawiesin – nie więcej niż określona ilość – j.w. nie dotyczny wody odzyskanej z produkcji betonu, 
e) zapachu – dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez zapachu H2S po dodaniu HCl, 
f) kwasowości – odczyn pH≥4, 
g) zawartości substancji humusowych – jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH. 

 
Woda, która nie spełnia jednego lub kilku wymagań podanych w Tablicy 1 wyżej wymienionej normy, może 
być stosowana tylko wtedy kiedy spełnia podane niżej wymagania co do składu chemicznego a jej użycie  
nie ma negatywnego wpływu na czas wiązania i przyrost wytrzymałości (norma PN-EN 1008:2004 podaje 
metodykę badań). 
 
Kryteria składu chemicznego wody zarobowej: 

a) zawartość chlorków w wodzie nie może przekraczać wartości podanych poniżej: 
 

Zastosowanie Najwyższa zawartość chlorków w mg/l 

Beton sprężony lub zaprawa iniekcyjna 500 
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 
metalowymi 1000 

Beton bez zbrojenia lub metalowych elementów 
wbudowanych 4500 

 
b) zawartość siarki w wodzie zarobowej nie może przekraczać 2000 mg/l, 
c) jeżeli do betonu jest stosowane kruszywo wrażliwe na alkalia, musi być sprawdzona zawartość alkaliów 

w wodzie zarobowej. Zawartość alkaliów (ekwiwalent Na2O) nie powinna być zwykle wyższa niż 1500 
mg/l; jeżeli wartość ta jest przekroczona, woda taka może być użyta pod warunkiem upewnienia się, że 
nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkaliów w betonie z krzemianami, 

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszczeń, należy wykonać przede wszystkim badania na obecność 
cukrów, fosforanów, azotanów, ołowiu i cynku; o ile wyniki są pozytywne, należy określić ich ilości  
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i porównać do dopuszczalnych limitów lub wykonać badania czasu wiązania mieszanki oraz 
wytrzymałości betonu na ściskanie; 

 
Granice analiz chemicznych: 

Składnik Najwyższa zawartość w mg/l 

Cukry 100 

Fosforany, wyrażone jako P2O5  100 

Azotany, wyrażone jako NO3 500 

Ołów, wyrażony jako Pb2+  100 

Cynk, wyrażony jako Zn2+ 100 
 

e) czas wiązania i wytrzymałość - początek wiązania, na próbkach z badaną wodą, nie może być krótszy 
niż 1 godzina i nie może różnić więcej niż 25% od czasu wiązania na próbkach wykonanych przy 
użyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniec wiązania nie może być dłuższy niż 12 godzin i 
nie może różnić więcej niż 25% od czasu wiązania na próbkach wykonanych przy użyciu wody 
destylowanej lub dejonizowanej; średnia wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach na próbach  
z badaną wodą musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałości na ściskanie na próbkach wykonanych 
przy użyciu wody destylowanej lub dejonizowanej. 

 
Należy pamiętać, iż woda wlewana do betoniarki nie jest jedynym źródłem wody w mieszance – pewną ilość 
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby woda wprowadzona razem z kruszywem również była wolna 
od szkodliwych składników. 
 
2.2.3.  Cement 

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje 
zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku reakcji hydratacji i innych procesów, a po stwardnieniu zachowuje 
wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego (bez dodatków) klasy: 
a) dla betonu klasy B25 –  klasa cementu 32,5 NA, 
b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
c) dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat 
zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje 
się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam, tylko 
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

a) oznaczanie czasu wiązania i zmiany objętości wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011, 
PN-EN 196-6:2011, 

b) sprawdzenie zawartości i grudek, 
 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego musza spełniać 
następujące wymagania: 

a) przy oznaczeniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
− początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

b) przy oznaczaniu równomierności zmian objętości: 
− wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
− wg próby na plackach – normalna. 

 
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku 
podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, 
przejawiający się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności cementów, 
tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu.  
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W celu oceny, czy dany materiał nadaje się jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące badania: 
a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w wodzie, można 

go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby wskaźnik cementowo-wodny 
c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 

b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie nierozpuszczalnych  
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych 
wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to przesianego cementu 
można użyć – po uprzednim sprawdzeniu wytrzymałości betonu. 

 
2.2.4.  Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
− napowietrzającym, 
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie, 
− uplastyczniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
− napowietrzająco - uplastyczniających, 
− przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2.5.  Betony konstrukcyjne 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04, 
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04, 
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8) 
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. 
 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
− 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30, 
− 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206:2014-04 nie 
powinna przekraczać: 
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa  

do 16mm, 
− wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 
− metodą Ve-Be, 
− metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie  
PN-EN 206:2014-04 nie mogą przekraczać: 
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany  
do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
− mieszarki do zapraw, 
− betoniarki wolnospadowej, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzi, 
− innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inżyniera budowy. 
Do wykonania robót związanych z impregnacją betonu jako narzędzia nadają się wszystkie urządzenia 
niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy do płynów jak również wałek futrzany, pędzel angielski, 
gąbka i mop. Urządzenia muszą być suche i czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, 
należy je czyścić dokładnie wodą.  
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

4.2.1.  Kruszywo 

Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym. Niezależnie 
od wybranego środka transportu kruszywo na czas transportu należy zabezpieczyć przed działaniem czynników 
niepożądanych – zanieczyszczeń oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
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4.2.2.  Cement 

Cement może być transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luźny materiał przewozić należy 
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem,  
na foliowanych paletach.  
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać  
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
4.3.1.  Kruszywo 

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na składowisku należy nie dopuszczać do jego segregacji. Kruszywo 
powinno być podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te należy gromadzić oddzielnie, 
wymieszać dopiero podczas dozowania materiałów do mieszanki betonowej. 
Magazynowanie musi zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami 
atmosferycznymi i łączeniem ze sobą dwóch różnych kruszyw.  
Sposób składowania zależy od warunków jego zużywania: 

a) jeżeli kruszywo składuje się przez dłuższy okres czasu, jak np. składowanie na zimę – układa  
się je w pryzmach lub usypiskach, 

b) jeżeli kruszywo zużywane ma być na bieżąco lub z niewielkim zapasem – składować należy  
je w zasiekach bezpośrednio przy betonowni; wysokość usypisk nie powinna przekraczać 5m, 

c) jeżeli kruszywo dozowane jest w sposób mechaniczny, niezbędne staje się składowanie kruszywa  
w magazynach zamkniętych, zapewniających równomierną i niezmienną wilgotność materiału. 

Możliwe jest też składowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego 
celu. 
 
4.3.2.  Cement 

Cement przechowywać należy zależnie od formy transportu: 
- cement pakowany (workowany) – przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamkniętych, 
dbając by cement składowany wcześniej nie został przypadkowo przykryty partiami materiału dostarczonymi  
w późniejszym terminie; w przypadku materiału, który przechowywać będziemy krócej niż 10 dni, dopuszcza 
się składowanie materiału na wolnym powietrzu, zapewniając jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie 
chroniące przed opadami i ściekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami, 
- cement luzem – przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub żelbetonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia  
do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczęcie 
robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
− wybór składników betonu, 
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
− sposób pielęgnacji betonu, 
− zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań, 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− zgodność rzędnych z projektem, 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp, 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251 
(norma wycofana bez zastąpienia). Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.  Deskowanie 

5.2.1.  Wykonanie deskowań 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno 
-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej  
oraz powinna uwzględniać: 

− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie 
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.2.2.  Usuwanie deskowań i rusztowań 

a) Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 

− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 

− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa  

 w stropach i 2 MPa w ścianach, 
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 

temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach. 
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 

starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 

− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
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5.3.  Mieszanka betonowa 

5.3.1.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Z uwagi na charakter przebudowy mieszankę betonową wytwarzać na placu budowy.  
 

5.3.2.  Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
− ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas 
mieszania należy ustalić doświadczalnie, nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.3.3.  Roboty przygotowawcze 

Jeżeli jest to wymagane, przed rozpoczęciem robót betoniarskich należy udokumentować wstępne testowanie 
robót betoniarskich. Należy zakończyć, poddać kontroli i udokumentować wszelkie prace przygotowawcze 
przed rozpoczęciem budowy. 
Zaleca się oczyszczenie deskowań z wszelkich odpadów, śniegu, lodu oraz stojącej wody. Jeżeli mieszanka 
betonowa ułożona będzie bezpośrednio na podłożu gruntowym lub skalnym, należy zabezpieczyć mieszankę 
przed osypującym się gruntem, a także przed odsysaniem wody. Zaleca się odizolowanie podłoża gruntowego  
od elementów konstrukcyjnych za pomocą warstwy chudego betonu o grubości co najmniej 50mm, jeżeli otulina 
zbrojenia nie została odpowiednio zwiększona. 
Jeżeli podczas układania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura poniżej 0°C, 
należy zastosować środki ostrożności zabezpieczające beton przed uszkodzeniami związanymi z zamarzaniem. 
Analogicznie należy zachować się w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia – należy 
przedsięwziąć środki zapobiegające uszkodzeniom betonu. 
Powierzchnie złączy powinny być oczyszczone, wolne od wykwitów mleczka cementowego i odpowiednio 
zwilżone. Temperatura złączy podczas betonowania powinna być wyższa niż 0°C. Przed przystąpieniem  
do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
5.3.4.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Aby uniknąć rozsegregowania betonu należy zaplanować sposób jego układania. Plan powinien uwzględniać: 
− geometrię betonowanego elementu, 
− sposób dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu), 
− sposób formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki), 
− usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposób wykańczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej, 
− kolejność betonowania poszczególnych elementów konstrukcji. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna być wyższa niż 1,0m. Im mieszanka 
betonowa jest bardziej ciekła, tym wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna być bardziej 
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekłej mieszanki nie powinna być wyższa niż 50cm.  
Elementy konstrukcyjne o długości nie przekraczającej 20m betonować należy na ogół w sposób ciągły, bez 
przerw roboczych 
 
5.3.5.  Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
− wibrowanie za pomoc wibratora wgłębnego lub powierzchniowego zaleca się  stosować nieprzerwanie,  

po ułożeniu mieszanki, dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w  

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s, po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 
− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola, 
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− należy unikać nadmiernej wibracji, prowadzącej do powstania słabej warstwy powierzchniowej  
lub do segregowania składników; im większa ciekłość mieszanki, tym prawdopodobieństwo segregacji 
jest większe, 

− podczas betonowania i zagęszczania należy ochraniać beton przed szkodliwymi czynnikami 
atmosferycznymi, 

− należy tak dobrać szybkość układania i zagęszczania mieszanki, aby unikać tworzenia się zimnych 
złączy oraz uniemożliwić nadmiernych osiadań lub przeciążeń deskowań i stemplowań. 

 
5.3.6.  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy robocze powinno się umieszczać w miejscach niewielkiego wytężenia elementów dzielonych oraz 
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszą być zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach 
wykonawczych. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego 
elementu. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniałego szczotkami drucianymi 
luźnych okruchów betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.7.  Wymagania przy pracy w nocy 

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

5.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.4.1.  Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.4.2.  Warunki realizacji robót w obniżonych temperaturach 

Zaleca się, aby w okresie pielęgnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadła poniżej 0°C dopóki 
powierzchnia betonu nie osiągnie wytrzymałości przy której odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. 
Prowadzenie robót w warunkach zimowych, a szczególnie robót betonowych, jest kłopotliwe z wielu względów 
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega 
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton 
dojrzewający w okresie obniżonej temperatury ma często inne, gorsze niż zamierzone właściwości. 
Prowadzenie robót betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzględnienia takich działań, które pozwolą, 
aby świeżo ułożony beton przed ewentualnym zamarznięciem uzyskał odpowiednią wytrzymałość. Wyróżnia się 
następujące metody prowadzenia robót w warunkach zimowych: 

− metoda podgrzewania składników – stosowanie mieszanek betonowych o wyższej temperaturze 
zapewnia szybsze rozpoczęcie wiązania betonu i wcześniejsze uzyskanie założonych wytrzymałości; 
wszelkie wymagania dotyczące sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodnić z 
producentem, 

− metoda modyfikacji składu mieszanek betonowych – polega na odpowiednim dobraniu składników 
mieszanki w celu zwiększenia wytrzymałości betonu:  

a) użycie cementu portlandzkiego zwykłego, charakteryzującego się wysokim ciepłem hydratacji,  
b) stosowanie cementów portlandzkich o wysokiej wytrzymałości  w początkowym okresie 
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM I 42,5), 
c) stosowanie cementów wysokiej wytrzymałości (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5), 
d) stosowanie mieszanek o wskaźniku w/c mniejszym niż 0,50 tj. stosowanie domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających, 
e) stosowanie tzw. domieszek zimowych (przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu). 

− metoda zachowania ciepła – polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki 
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepła zakumulowanego w ewentualnie wcześniej 
podgrzanej mieszance, 
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− metoda tzw. cieplaków – zamknięcie przestrzeni, w której dojrzewa beton, za pomocą osłony, 
dmuchanego namiotu itp., tak aby całkowicie odizolować go od czynników zewnętrznych 

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robót w temperaturze poniżej 0°C wymagają zatwierdzenia 
przez Inspektora budowy. 
 
5.4.3.  Warunki realizacji robót w wysokich temperaturach 

W przypadku robót prowadzonych w temperaturze wyższej niż 35°C, małą wilgotnością powietrza ≤40%  
oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym należy przedsięwziąć specjalne metody, nie doprowadzające 
do uszkodzeń betonu.  
Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. 
Następstwem tych zjawisk mogą być rysy i pęknięcia od skurczu plastycznego i od naprężeń rozciągających. 
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzować się możliwie małym ciepłem 
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem – warunki te spełniają cementy o niskiej zawartości krzemianu 
trójwapniowego C2S oraz glinianu trójwapniowego C3Al i równocześnie o małym stopniu rozdrobnienia. 
Wskazane jest używanie domieszek do betonu o charakterze upłynniającym i opóźniającym wiązanie – 
wskazane jest używanie superplastyfikatorów nowej generacji, z grupy polikarboksylanów i polieterów. 
 

5.5.  Pielęgnacja betonu 

5.5.1.  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Metody pielęgnacji betonu w warunkach naturalnych powinny zapewniać niskie tempo odparowania wody  
z powierzchni betonu lub utrzymywać powierzchnię cały czas w stanie wilgotnym.  
Wyróżniamy dwie podstawowe metody pielęgnacji betonu. Pierwsza z nich to metoda oparta na doprowadzeniu 
wody do elementu –  metoda mokra. Druga polega na zapobieganiu ubytkowi wody z powierzchni betonu bez 
wyprowadzenia „wody zewnętrznej” – metoda zachowania wilgoci własnej. 
Obie metody, wraz z typowymi przykładami pielęgnacji dla każdej z nich przedstawiono na wykresie poniżej. 
 

 
 
 
Wysoce wskazane jest, aby woda użyta do pielęgnacji betonu była taką samą wodą, jak ta, której użyto jako 
wody zarobowej. Woda ta powinna spełniać warunki określone w normie PN-EN 1008:2004. Temperatura wody 
nie powinna znacząco odbiegać od temperatury betonu. Maksymalna różnica temperatur nie powinna być 
wyższa niż 11°.   
Betony narażone na działanie czynników zewnętrznych wg klas X0 i XC1(PN-EN 206-1:2003) pielęgnować 
należy minimalnie 12 godzin, przy założeniu, że wiązanie betonu trwa nie dłużej niż 5 godzin. Beton o innych 
klasach ekspozycji niż X0 oraz XC1 należy pielęgnować do osiągnięcia przez beton co najmniej 50% 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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5.5.2.  Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
 
5.5.3.  Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania  
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników 
badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych  
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 

5.6.  Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1.  Równość powierzchni i tolerancja 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 
niż 2,5cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.6.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków, 
− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,  

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 
6.1.1.  Kontrola deskowania 

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie: 
− geometrii deskowania, 
− stateczności deskowania, 
− poprawności usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (odpady budowlane, czynniki wynikające z panujących 

warunków atmosferycznych), 
− jakości obróbki powierzchni złączy konstrukcyjnych, 
− usunięcia wody z dna deskowania. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm, 
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm. 
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6.1.2.  Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych: 

a) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą: 
− długość przęsła ±2cm, 
− oś podłużna w planie ±3 cm, 
− wymiary przekrojów elementów ±1 cm, 
− grubość płyty stropów ±0,5cm, 
− rzędne wysokościowe ±1 cm. 

 
6.1.3.  Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 
− kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
− sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
− sprawdzeniu betoniarki, 
− sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
− sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót  
potwierdzana jest wpisem do  Dziennika Budowy.  
 
6.1.4.  Badania mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami 
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie 
kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 
i niniejszą ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań betonu należy pobierać 
próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.  
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 100 zarobów, 
− 1 próbka na 50 m3 betonu, 
− 3 próbki na dobę, 
− 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania  
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-EN 206:2014-04. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  
z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej 
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6,  
a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych  
o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać 
należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza się 
badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04, a także gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu, 
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206:2014-04: 

 
 RODZAJ BADANIA METODA BADANIA 

WG 
TERMIN LUB CZĘSTOŚĆ 

BADANIA 
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O

N
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1) Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałości 
 

 
PN-EN 196-3 
PN-EN 196-3 
PN-EN 196-6  
PN-EN 196-1 

 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa - składu 
ziarnowego 
-  kształtu ziaren 
-  zawartości pyłów 
-  zawartości zanieczyszczeń 
-  wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

3) Badanie wody 
 

PN-EN-1008:2004 
 

Przy rozpoczęciu robot 
 i w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 
- beton wzorcowy 
- oznaczenie czasu wiązania 
 
 

PN-EN-934-2:2002 
PN-EN-480-1:2006 
PN-EN-480-2:2006 
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Urabialność PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 Przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

 
Zawartość powietrza PN-EN 206:2014-04 

Przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

 

BA
D

A
N
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O

N
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1) Wytrzymałość na ściskanie 
na próbkach PN-EN 206:2014-04 Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie - 
badania nieniszczące 
 

PN-EN-12504-4:2005 
PN-EN-12504-2:2002 

 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 
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3) Nasiąkliwość 
 

PN-EN-206-1:2003 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000m3 betonu 

4) Mrozoodporność 
 

PN-EN-206-1:2003 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000m3 betonu 

5) Przepuszczalność wody 
 

PN-EN-206-1:2003 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000m3 betonu 

 
Norma wymaga, aby próbki betonu do badań miały kształt sześcianu lub prostopadłościanu. Wymiary  
i tolerancje musza być zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jeżeli tolerancje są przekroczone, 
próbki należy odrzucić, badać z zachowaniem specjalnej procedury podanej w załączniku do normy  
lub dostosować. Dostosowanie polega na wyrównaniu powierzchni przez szlifowanie lub nałożenie warstwy 
wyrównującej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo nakładki piaskowej, 
co podano w Załączniku A do normy. Załącznik B określa sposób wykonywania pomiarów geometrycznych 
próbek. 
Formy do badań próbek muszą być wodoszczelne i nienasiąkliwe. Szczeliny mogą być uszczelniane 
odpowiednim materiałem. Powinny być wykonane ze stali lub żeliwa jako materiału odniesienia. Jeżeli 
stosowane są inne materiały, muszą być należy udowodnić w długotrwałych próbach ich porównywalność do 
form ze stali lub żeliwa. 
 

6.2.  Tolerancje robót 

6.2.1.  Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementów 
powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się  
z osiami ścian. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne  
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 
 
6.2.2.  System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
6.2.3.  Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
− 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
− 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.2.4.  Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 
− 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
− 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
− 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niż: 
− 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
− 4 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)  
w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:  
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.3.  Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową betonowania jest m3. Wielkości obmiarowe powierzchni do impregnowania określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania,  
z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie 
niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje: 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie elementu, 
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
− pielęgnację betonu, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
W cenę wliczyć należy także każde inne roboty towarzyszące dotyczące przedstawionego w specyfikacji 
zadania. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia 
ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wymagania i 
badania. 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu - 
Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: 
Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 4: Oznaczanie 

ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 5: Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 6: Analiza w 

podczerwieni. 
PN-EN 480-8:2012   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 8: Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 12: Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - Oznaczanie liczby 

odbicia. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - 

Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania  

i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością  

i zapewnienie jakości. 
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10.2.  Inne opracowania 

240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Zygmunt Orłowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2010. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania  
pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia 
pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój 
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego  
w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-0   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej. 

 45260000-0  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne roboty specjalistyczne. 

  45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe. 

  45262310-7 Zbrojenie. 
 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym, 
przeznaczonym do zbrojenia betonu. 
Stal zbrojeniowa żebrowana – stal  do zbrojenia betonu posiadająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych, 
rozmieszczonych jednolicie na całej długości 
Stal zbrojeniowa gładka – stal do zbrojenia betonu o gładkiej powierzchni 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
Gatunek stali zbrojeniowej – gatunek stali definiowany przez charakterystyczną granicę plastyczności oraz 
wymagania ciągliwości stali. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z: 
− przygotowaniem zbrojenia konstrukcji, 
− montażem, 
− kontrolą jakości robot i materiałów. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Prace przygotowawcze do układania zbrojenia powinny odbywać się w ściśle wyznaczonym do tego celu miejscu 
na budowie. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1.  Stal oraz pręty zbrojeniowe 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby zgodne z Normami Polskimi 
lub aprobatami technicznymi. 
Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny być oznaczone informacjami dotyczącymi: postaci wyrobu, 
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosować 
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki  
i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.  
W celu skrócenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakości produkowanych elementów, redukcji 
odpadów i zwiększenia bezpieczeństwa pracy zaleca się przeniesienie produkcji elementów zbrojenia  
do stałych zakładów wytwórczych. 
W niniejszej inwestycji wykorzystuje się zbrojenie ze stali:  

− Zbrojenie stalą żebrowaną: A-IIIN RB500W (fyk=500MPa). 
− Zbrojenie stalą gładką: A-I (St3S). 

Szczegóły zbrojenia poszczególnych elementów żelbetowych według rysunków. Otulina zbrojenia – zgodnie  
z wymaganiami minimalnego otulenia oraz uwzględniająca wymagania minimalnej otuliny z uwagi na warunki 
przeciwpożarowe. 
 
2.2.2.  Wady powierzchniowe 
Pręty używane do zbrojenia powinny być czyste, pozbawione trwałych  i pyłowych zabrudzeń powierzchni, 
pęknięć, pęcherzy, naderwań i rozwarstwień.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
− jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 

dla prętów o większych średnicach. 
Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. Czyszczenie 
prętów powinno odbywać się za pomocą metod nie powodujących zmian we właściwościach technicznych stali 
i gabarytów użebrowania. Z tego faktu zaleca się czyszczenie prętów następującymi metodami: ręcznie, 
mechanicznie, przy użyciu elektronarzędzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi. 
 
2.2.3.  Odbiór stali na budowie 
Pręty zbrojeniowe należy dostarczyć na budowę w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach. Pręty proste 
powinny mieć długość: 
− 10-12m jeżeli w zamówieniu nie przedstawiono innej wymaganej długości, określoną w zamówieniu  

z dopuszczalną odchyłką ±100m. 
− pręty dłuższe niż 12m mogą być dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwórcą. W każdej zamówionej partii 

dopuszcza się 6% masy prętów o długości mniejszej od zamawianych. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 
Pręty dostarczone na budowę  w postaci kręgów oraz szpul należy wyprostować przed rozpoczęciem zbrojenia. 
 
2.2.4.  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Ich rozstaw nie powinien być większy niż 1,5m dla prętów o średnicy mniejszej niż 12mm 
oraz 2m dla prętów o średnicy większej niż 12mm. 
Składowanie innych materiałów wykorzystywanych do zbrojenia powinno być zgodne z zaleceniami ich 
producentów. 
 
2.2.5.  Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
− stal pęka przy gięciu. 
W przypadku stosowania prętów prostowanych przez przeciąganie, niezbędne jest przeprowadzenie badań 
kontrolnych właściwości stali po wyprostowaniu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
2.2.6.  Kształtowniki stalowe 
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno 
stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z 
łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
 

2.2.7.  Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-M-69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to 
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne  
i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
− zaświadczenie jakości, 
− spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
− opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 
 

2.2.8.  Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.2.9.  Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania 
Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach żelbetowych powinny być wykonane zgodnie  
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkładki dystansowe, korki, zabezpieczenia końców prętów 
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania. Wkładki tymczasowe, 
mające za zadanie podtrzymać deskowanie, pręty, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania, 
powinny: 
− być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, aby mogły zachować kształt podczas betonowania, 
− ułatwiać zamocowanie w sposób uniemożliwiający zmianę położenia podczas ich układania i betonowania. 
Elementy te nie powinny jednak: 
− Zawierać składników, które mogą wpływać negatywnie na beton lub na zbrojenie, 
− wprowadzać nieprzewidzianych oddziaływań na konstrukcję, 
− pogarszać cech funkcjonalnych i trwałości konstrukcji, 
− powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni, 
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− utrudniać układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
3.2.  Prostowanie stali zbrojeniowej 

Prostowanie stali zbrojeniowej można wykonywać ręcznie (pręty o niewielkich średnicach) lub też mechanicznie. 
Prostowanie mechaniczne odbywać się powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prościarek. 
 
3.3.  Cięcie stali zbrojeniowej 

Cięcia stali można dokonywać ręcznie (przy małej ilości stali) lub mechanicznie. Najczęściej używane urządzenia 
to: 
− nożyce ręczne, 
− nożyce mechaniczne, 
− nożyce o napędzie hydraulicznym. 

 
3.4.  Gięcie stali zbrojeniowej 

Cięcia stali można dokonywać ręcznie (małe budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczęściej 
używane urządzenia to: 
− giętarka ręczna, 
− giętarka mechaniczna, 
− nożyce o napędzie hydraulicznym. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na placu budowy zbrojenie 
może być transportowanie ręcznie, w poziomej pozycji. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2.  Organizacja robot 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.3.  Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia  
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy  
PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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5.4.  Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się rdzą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.5.  Prostowanie prętów 
Prostowanie powinno być dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urządzenie ograniczające 
naprężenia lokalne lub gdy została zaaprobowana procedura prostowania.  
Podczas prostowania powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 
prostowania. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza się prostowanie prętów 
za pomocą kluczy, młotków, ścianek.  
 
5.6.  Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.7.  Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  
PN-EN 1994-2:2010.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Podczas zginania prętów należy pamiętać o minimalnych promieniach gięcia prętów. Promienie te nie powinny być 
mniejsze od wskazanych w poniższej tabeli, w celu uniknięcia uszkodzeń zbrojenia.  
 
Tabela 5.1 Minimalna średnica trzpienia giętarki 

Rodzaje 
prętów 

Haki, zagięcia, pętle Pręty zagięte lub inne pręty zakrzywione 

Średnica pręta - Φ Grubość minimalnej otuliny betonowej, 
prostopadle do płaszczyzny zagięcia 

Φ < 20mm Φ ≥ 20mm > 100m 
oraz > 7 Φ 

> 50m 
oraz > 3 Φ 

> 50m 
oraz ≤ 3 Φ 

Pręty gładkie 2,5 Φ 5 Φ 10 Φ 10 Φ 15 Φ 
Pręty 
żebrowane 4 Φ 7 Φ 10 Φ 15 Φ 20 Φ 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.8.  Montaż zbrojenia 

5.8.1.  Wymagania ogólne 
Układanie prętów rozpocząć należy po ułożeniu i odbiorze deskowania.  
Zbrojenie należy umieścić w deskowaniu w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe otulenie prętów przez 
mieszankę betonową. Zbrojenie należy wykonać w sposób trwały, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji 
zbrojenia w takcie montażu. 
 
Elementy takie jak: grubość otuliny, długość zakotwień, rozstaw prętów, lokalizacja odgięć i zagięć prętów muszą 
bezwzględnie zostać wykonane zgodnie z projektem wykonawczym obiektu. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw 
od wyżej wymienionych elementów Należy pamiętać, iż elementy zbrojenia ułożonego wcześniej nie mogą 
kolidować z dalszym montażem zbrojenia.  
Do montażu prętów należy stosować drut wiązałkowy, dopuszcza się również łączenia prętów za pomocą spawania 
punktowego – pod warunkiem, że w projekcie wykonawczym nie zakazano stosowania tej metody. 



B-01.02.05 - PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 
Strona   67 

 
 

W celu zastosowania wymaganej otuliny należy stosować podkładki dystansowe. Rozstaw podkładek, należy 
wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować 
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
5.8.2.  Montowanie zbrojenia 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny 
być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 
lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu 
całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków: 
− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych, 
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego, 
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  

w projekcie, 
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych  
ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w 
szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów 
składowych. 
Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te 
wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada 
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów 
konstrukcyjnych. 
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich czynności 
montażowych, które udokumentują w szczególności:  

- wytrzymałość punktów podnośnikowych,  
- stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą 

odciągów, jeżeli okaże się to konieczne),  
- strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach 
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych 
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i 
manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych 
już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
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5.8.3.  Połączenia spawane 
Połączenia prętów znajdować się powinny w miejscach dla których nośność pręta nie jest całkowicie wykorzystana, 
dlatego też połączenia prętów należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym budynku. 
W przypadku czołowego spawania prętów zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca się elektryczne 
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza się spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunków stali, jednak ograniczeniu 
podlega średnica zbrojenia zgodnie z tabelą 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe. 
Grubość spoiny pachwinowej, o ile nie została określona w innym opracowaniu, zgodnie z normą PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca się przyjmować nie mniejszą niż 0,3Φ. 
 
Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem elektrycznym 

Klasa stali Średnica pręta [mm] 
A-0 6,0 ÷ 40 

St3S 5,5 ÷ 40 
St3SX 5,5 ÷ 12 
St3SY 5,5 ÷ 20 
18G2 6,0 ÷ 32 
A-III 6,0 ÷ 32 

A-IIIN 6,0 ÷ 40 
 
W przypadku połączenia nakładkowego, elementem łączącym może być płaskownik, jak również pręt zbrojeniowy.  
Zakres stosowania połączeń zakładkowych podano w tablicy 5.2. 
 
Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz średnice prętów łączonych przez spawanie łukiem elektrycznym 

Klasa, gatunek stali Średnica pręta [mm] 
A-0, St0S-b 6,0 ÷ 40 
A-I, St3S-b 5,5 ÷ 40 

A-I, St3SX-b 5,5 ÷ 12 
A-I, St3SY-b 5,5 ÷ 20 
A-I, M8G2-b 6,0 ÷ 32 

A-II, 20G2Y-b 6,0 ÷ 28 
A-III, RB400W 6,0 ÷ 32 

A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 ÷ 20 
A-IIIN, RB500W 6,0 ÷ 40 

 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby  
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 
ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą 
od 1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: 
− 5% – dla spoin czołowych 
− 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
− obróbka spoin, 
− przetopienie grani, 
− wymaganą technologię spawania, 
może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
− spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
− wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  
− pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin  

i ponowne ich wykonanie. 
W przypadku trudności w wykonaniu połączeń spawanych dopuszcza się stosowanie połączeń mechanicznych. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
− próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
Nie dopuszcza się większego odchylenia niż 0,5mm na 1m  długości od linii prostej. 
 

6.3.  Tolerancje 

Tolerancje grubości otuliny zbrojenia betonem 
Odchyłki położenia zbrojenia ∆c w stosunku do wysokości elementu h: 
dla h ≤ 150mm  ∆plus= +10mm   ∆minus= -10mm, 
dla h = 400mm  ∆plus= +15mm   ∆minus= -10mm, 
dla h ≥ 2500mm  ∆plus= +20mm   ∆minus= -10mm. 
Dopuszczalne odchyłki dla otuliny zbrojenia fundamentów i elementów betonowych w fundamentach można 
zwiększyć o 15mm, odchyłki ujemne pozostają bez zmian. 
 
Tolerancje odległości w świetle między prętami 
Odchyłki odległości w świetle między prętami s1 wynoszą: 
- 5mm < ∆s1 < nie określa się przy s1 = 20mm, 
- 0,25Φ < ∆s1 < nie określa się przy s1 > 20mm. 
 
Tolerancje długości prętów 
Tolerancje odchyłki ogólnej długości  prętów zbrojeniowych l1 wynoszą: 
- 10mm < ∆l1 < 10mm przy Φ ≤ 20mm, 
- 0,5Φ   < ∆l1 < 10mm przy Φ > 20mm. 
 
Tolerancje odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu prętów 
i zakładów prętów 
Tolerancje l2 wynoszą: 
- 12mm   < ∆l2 < 12mm przy l2 ≤ 1000mm, 
- 30mm   < ∆l2 < 30mm przy l2 > 1000mm. 
 
Tolerancje długości zakładów i zakotwień 
Dopuszczalne odchyłki długości l1 zakładów i długości zakotwień prętów wynoszą: 
0,00mm < ∆ls < 5Φ. 
 
Tolerancje rozstawu strzemion i prętów w płytach 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 
-10 mm < ∆s < 10mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów 
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć D wynoszą: 
0,00 mm < ∆D < 1Φ. 
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Tolerancje średnicy prętów 
Tolerancje średnicy prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi dla prętów  
do zbrojenia betonu z przedmiotową aprobatą techniczną. 
 
6.4.  Kontrola po betonowaniu 

Po zabetonowaniu konstrukcji należy sprawdzić czy wszelkie pręty łącznikowe w złączach konstrukcyjnych, śruby, 
wkładki i marki są właściwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza należy sprawdzić grubość otuliny. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1.  Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

 
8.2.2.  Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.2.3.  Wymagania przy odbiorze 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny zostać podane numery rysunków roboczych 
zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, informacje o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz 
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jeśli takowe występują do dokumentacji należy dołączyć odpisy lub 
wykazy dokumentów zezwalających na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
W przypadku odkrycia  jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami należy podjąć działania mające na celu 
sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych i spełnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Należy też 
niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadającego za konstrukcję obiektu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-93011:1996  Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do 

gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe. 
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-M-69430:1991        Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  

i wymagania. 
PN-M-69703:1975  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej  
dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla 
przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu 
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu 
Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni. 
Izolacja przeciwwilgociowa – hydroizolacja wykonywana w części podziemnej budynku, która ma za zadanie 
chronić obiekty przed działaniem wody, niewywierającej ciśnienia na rozpatrywany element. Stosowana   
w przypadku obiektów posadowionych powyżej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych  
(żwiry, piaski).  
Izolacja przeciwwodna – hydroizolacja chroniąca przed niekorzystnym działaniem wody wywierającej ciśnienie 
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej  
lub gdy woda zalega w jej pobliżu. Niezbędna również w przypadku, gdy istnieje możliwość okresowego 
podnoszenia poziomu wód gruntowych ponad poziom posadzek. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji i uszczelnień przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narażonych na 
szkodliwe działanie wody, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. W niniejszej inwestycji należy wykonać następujące hydroizolacje: 

− folia PE 0,2 mm – izolacja stropu nad Salą mieszczańską, 
− folia PE 0,2 mm – izolacja posadzki w piwnicach, 
− folia PE 0,2 mm – izolacja przeciwwilgociowa dachu, 
− na odsłonięte fundamenty, stropy i ściany piwnic po ułożeniu drenażu należy: 

o wykonać mineralną dwuskładnikową powłokę uszczelniającą (na nią należy ułożyć ochronną 
warstwę styropianu). 

o ułożyć folię kubełkową od powierzchni, aż do drenażu. 
− po wykonaniu drenażu opaskowego i uszczelnieniu ścian zewnętrznych i stropów należy wykonać: 

o iniekcyjnie przeponę w fudze ceglanych murów nad posadzką. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
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Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Hydroizolacje powłokowe 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe, 
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach 
technicznych. Hydroizolacja powłokowa izoluje części podziemne obiektów budowlanych wykonywane  
w gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykają się więc z wodą gruncie 
tylko podczas przenikania wody w głąb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziałuje na elementy 
budynku krótkotrwale i nie wywołuje parcia hydrostatycznego. 
Preparaty wzbogacone są substancjami umożliwiającymi głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są 
elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia. Stosowane w powłokach specjalne 
dodatki zwiększają odporność powłok izolacyjnych na spękania. Ogranicza niszczące działanie mrozu i wody, 
będące skutkiem często przebiegających procesów marznięcia i odwilży. 
Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiadać powinny bardzo dobrą przyczepność do podłoży 
mineralnych oraz papy; mogą być stosowany na suche i wilgotne podłoże. Powinny być łatwy i szybkie 
w stosowaniu (gotowe do użycia), mieć właściwości tiksotropowe, być bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, 
odporne na działanie czynników atmosferycznych. 
 
Folia paroizolacyjna (polietylenowa)  
Folia pełni funkcję izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów, zapewnia  
pionową izolację budynków,  jest doskonałą warstwą przeciwwilgociową pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., 
można wykorzystywać ją jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych. Szczelność układu zapewnia 
się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne: 
− Grubość:      0,20 mm, 
− masa powierzchniowa:   190 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie:   ≥ 60 N/mm, 
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka 
− opór dyfuzyjny:     ≥ 600 m2 hPa/g 
− rozprzestrzenianie ognia:    nie rozprzestrzeniające ognia 
− osnowa:     włókno szklane 
 
Środek do iniekcji izolacyjnych do muru 
Jest to innowacyjny krem w kartuszu do odtwarzania izolacji poziomej. Blokuje podsiąkanie kapilarne  
w murach. Blokuje przenikanie wilgoci i zapewnia trwałe osuszanie muru. Utrzymuje pierwotny stan muru  
i pomaga wyeliminować pleśń i wykwity solne. 
 
Środek do krystalizacji 
Mieszanka służy do uszczelniania betonowych konstrukcji przed napierającą wodą i do izolowania od 
środowiska agresywności XA2. Uszczelnienie elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych polega na 
rozsypaniu cienkiej warstwy produktu przed wykonaniem betonowania. Produkt wnika w spód płyty/stopy 
żelbetowej i powoduje krystalizację wewnątrz betonu. Daje to izolację nieporównanie skuteczniejszą od izolacji 
bitumicznych i bentonitowych. Uszczelnia się głównie spód płyty fundamentowej, ławy, stopy, posadzki 
zbrojone ale i ściany monolityczne. 
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Folia kubełkowa 
Folia kubełkowa to produkowana z polietylenu wysokiej gęstości membrana, o charakterystycznych  tłoczeniach 
o wysokości 8 mm, 10 mm oraz 20 mm. Ich kształt jest tak dobrany, w celu ochrony folii przed zgnieceniem 
przez zalegający bezpośrednio przy niej grunt.  
Głównym zadaniem folii kubełkowej jest ochrona fundamentów. Wytłoczenia dają możliwość odparowania 
wilgoci na powierzchni zaizolowanych fundamentów. Folia kubełkowa eliminuje możliwość wystąpienia 
uszkodzeń mechanicznych zewnętrznej izolacji fundamentów w czasie zasypywania wykopów oraz zabezpiecza 
izolację przed osiadaniem ziemi. Folia kubełkowa jest też stosowana do wykonywania izolacji tarasów, stropów 
i podłóg. 
Do produkcji folii kubełkowej stosuje się polietylen o dużej gęstości HDPE (high density PE). Jest to materiał o 
grubości ok. 0,4 – 0,5 mm odporny na wodę, a także obojętny na większość związków chemicznych 
występujących w gruncie. Dzięki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale też nie rozwijają się na nim grzyby, 
czy bakterie. Dobrze ułożona folia kubełkowa zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną oraz znacząco 
zwiększa izolację termiczną ścian i fundamentów. 
 
Podstawowe zalety folii kubełkowej: 
− wysoka wytrzymałość mechaniczna, 
− łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych, 
− odporność na kwasy znajdujące się w glebie, 
− szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego. 
Podstawowe dane techniczne: 
− wysokie odporności mechaniczne,  
− materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE, 
− wysokość wytłoczeń: 8 mm, 
− odporność na ściskanie: do 450 kN/m, 
− grubość od 0,4 do 1,5 mm, 
szerokości od 0,5 do 4 m. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane przez 
producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
d) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4  specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych.  Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wózek 
widłowy, dźwig, koparka. Dopuszcza się przewożenie i składowanie rolek maty bentonitowej maksymalnie w  
5-ciu warstwach. 
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i 
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 
można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być 
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez 
zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie 
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością.  
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie 
zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 
nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 

5.3.  Warunki układania izolacji 

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 
opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 
większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast 
temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa  
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C,  
lub w czasie silnego wiatru. 
Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa 
temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub 
brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego 
chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien 
być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być 
składane żadne materiały sypkie i pylące. 
 

5.4.  Folie PE 

Folie PE należy rozwijać na ochranianej powierzchni, układając ją na zakład. W celu uzyskania pełnej 
szczelności należy sklejać powstały zakład folii za pomocą: 
− asfaltowo polimerowych taśm dwustronnych, 
− jednostronnych taśm zbrojonych, 
− dwustronnych taśm, 
− taśm butylowych. 
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5.5.  Hydroizolacje powłokowe 

Zewnętrzną izolację ścian i stropów, gdzie istnieje możliwość wystąpienia wody napierającej,  należy wykonać 
za pomocą dwuskładnikowej wodoszczelnej powłoki elastycznej. Do prac możemy przystąpić najwcześniej po 7 
dniach od wykonania rapówki. Wszystkie naroża zewnętrzne  należy fazować, a wewnętrzne  wyokrąglić  
o promieniu ok. 4 cm. W przypadkach gdy jest to trudne do wykonania wzmacniamy je dodatkowo taśmą, 
zatopioną w masie uszczelniającej. Do  pierwszej warstwy masy uszczelniającej nanoszonej metodą malarską,  
można dodać do 10 % wody. Wklejamy  taśmy, i manszety.  Do naniesienia drugiej warstwy przystępujemy gdy 
pierwsza warstwa utraci lepkość, ale nie jest jeszcze całkowicie sucha, to jest po kilku lub kilkunastu godzinach 
(na drugi dzień).  Drugą warstwę nanosimy metodą szpachlową do uzyskania całkowitej grubości suchej masy 
2,5 mm  (3,2 mm na mokro).  Całkowita grubość masy nie może jednak przekroczyć 5 mm. Zużycie  przy 2,5 
mm warstwy suchej – 5 kg/m2. 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 
ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową.  Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę 
nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej 
powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy roztworu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy 
użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Należy zachować ostrożność przy wyborze masy, ponieważ część z nich 
ma w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne, niszczące styropian. 
Do zasypywania fundamentów można przystąpić po 7 dniach od wykonania powłoki. Na izolację należy nałożyć 
lub przykleić warstwą styropianu która zapobiegnie uszkodzeniu izolacji przez dociśniętą i obsuwającą się pod 
wpływem obciążenia folię kubełkową. 
 

5.6.  Przepona pozioma 

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej ścian piwnicy od zewnątrz należy wykonać poprzez wykonanie 
wtórnej przepony poziomej z krzemianującego i hydrofobizującego roztworu do wykonywania przepony poziomej. 
Nowoczesny materiał umożliwia ochronę przed wilgocią kapilarną. Zaaplikowany w odpowiednio wywiercone 
otwory  w spoinie muru rozprzestrzenia się dyfuzyjnie w zawilgoconym murze, tworząc barierę zapobiegającą 
zawilgoceniu. 
Otwory wiercimy poziomo w fudze usytuowanej ok. 15 cm nad poziomem posadzki co 12 cm. Głębokość otworu 
powinna być mniejsza od grubości muru o 2 do 4 cm.  Przed aplikacją otwory należy przedmuchać sprężonym 
powietrzem.  Otwory po iniekcji należy zaślepić zaprawą. Wraz z wytworzeniem bariery przeciwwodnej należy 
przystąpić do usunięcia starych zasolonych tynków, oraz przystąpić do wykonania nowych.  
 

5.7.  Folia kubełkowa 

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnicy od zewnątrz należy wykonać poprzez wyłożenie ścian 
tłoczoną membraną z tworzywa osłaniającą izolację i zapewniającą przesychanie muru zgodnie z instrukcją podaną 
przez producenta membrany. Jeżeli producent nie zaleca inaczej folię należy mocować do ścian za pomocą 
gwoździ lub kołków z użyciem plastikowych podkładek uszczelniających. Przy mocowaniu folii na styropianie 
można użyć kołków szybkiego montażu. Gwoździe lub kołki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską 
przestrzeń między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). Należy uważać aby przy montażu nie 
uszkodzić wytłoczeń folii. Aby uzyskać szczelne połączenie między arkuszami folii należy użyć taśmy z kauczuku 
butylowego (zależnie od wymagań jedno- lub dwurzędowo). Zaleca się aby folia kubełkowa była przytwierdzana 
wytłoczeniami w stronę muru. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi 
ITB dla poszczególnego materiału. W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych należy kontrolować: 

− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równość i spadki, 
− sprawdzić materiały (jakość), 
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− badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia). 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową powierzchni izolacji stanowią m2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
 

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża do warunków technologicznych układania izolacji, 
− wykonanie izolacji właściwej, 
− oczyszczenie miejsca wykonywania robót oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem, 
− wykonanie prób szczelności pokrycia i izolacji, 
− wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/C-89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1998   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999   Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-83/N-03010    Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08   Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych. 
PN-90/B-04615    Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN-1008:2004   Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i  zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.  
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
ciepłochronnych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu 
Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem 
zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku,  
Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne zaprojektowane i zawarte  
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Zakres robót niniejszej ST obejmuje wykonanie: 

• docieplenia wełną mineralną całego dachu łącznie z lukarnami - wełna mineralna gr. 15cm λmax=0,045  
między krokwiami h=15cm, wełna mineralna gr. 5cm  λmax=0,045 między rusztem metalowym, 

• docieplenie betonowego stropodachu nad pomieszczeniem sali mieszczańskiej – szkło piankowe 20cm. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń  
i odpowiadać wymaganiom producenta systemu. 
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Płyty z wełny mineralnej skalnej 
Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. Wymagane minimalne 
właściwości płyt dla wełny mineralnej przeznaczonej do użycia w niniejszej inwestycji: 

− docieplenia między krokwiami h=15cm - wełna mineralna gr. 15cm,  
− docieplenia między rusztem metalowym - wełna mineralna gr. 5cm, 
− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λmax=0,039, 
− obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,00 kN/m3, 
− klasa reakcji na ogień A1. 

 
Płyty ze szkła spienionego 
Płyty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13167. Wymagane minimalne właściwości płyt dla wełny ze 
szkła spienionego: 

− gęstość pozorna (kg/m3)     ok. 120 
− wytrzymałość na ściskanie (N/mm2)  0,85 
− Współczynnik przewodzenia ciepła  0,038 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej materiał paroszczelny 
− Kapilarne podciąganie wody   nie występuje 
− Nasiąkliwość wodą    wodoszczelne 
− Odporność ogniowa    materiał niepalny 
− Odporność chemiczna    odporny na kwasy i inne czynniki chemiczne  

                                                                                     z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego 
− Zakres temperatur stosowania   od -260oC do +430oC 
− Izolacyjność akustyczna    28 dB przy grubości 10cm 
− Odporność na czynniki biologiczne  materiał odporny na działanie grzybów,  

      szkodników i gryzoni. 
 
Łączniki mechaniczne: 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy rusztu do płyt gk – zgodnie ze 

specyfikacją – „Okładziny systemowe ścian i sufitów”. 
 
Kleje: 
– klej do łączenia między sobą izolacji ze spienionego szkła piankowego oraz do przyklejenia jej do podłoża 

betonowego lub murowanego zgodny z wymaganiami producenta płyt ze szkła spienionego. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Technicznej i ST.  
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem 
ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia 
opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki 
luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku składowania produktu w magazynie 
zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od 
powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym.  
W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym 
zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na 
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ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być  
przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze 
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania 
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport 
produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. 
Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób aby produkt nie został uszkodzony, w szczególności aby nie 
przemieszczał się podczas jazdy. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej.  
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie 
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny 
być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku,  
bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej 
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
 
Wymogi fizyko - chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu  
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).  
 
Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 
przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych, podłoże 
należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi 
przyjętego systemu. 
 

5.3.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły z przyklejaniem, 
jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga. Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji 
i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej 
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ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
 

5.4.  Ocieplenie poddasza 

Przed przystąpieniem do izolacji poddasza użytkowego w pierwszej kolejności należy zmierzyć rozstaw 
pomiędzy krokwiami w świetle tak, aby dociąć produkty na odpowiedni wymiar. Po rozpakowaniu produktu 
odmierzyć należy potrzebną długość materiału pamiętając o zachowaniu 1,5-2cm naddatku. Dodatkowe 
centymetry umożliwiają wykorzystanie sprężystości i sztywności materiału, zapewniając utrzymanie się 
produktu pomiędzy krokwiami. Następnie przystąpić należy do układania pierwszej warstwy izolacji pomiędzy 
krokwiami układając płyty na lekki wcisk. 
Po ułożeniu pierwszej warstwy ocieplenia należy zamocować wieszaki pod płyty gipsowo kartonowe. Wieszaki 
mocowane do czoła krokwi montować po ułożeniu wełny pomiędzy krokwiami. Natomiast wieszaki tzw. 
grzybkowe mocowane do boków krokwi, zamontować w pierwszej kolejności, jeszcze przed ułożeniem 
ocieplenia pomiędzy krokwiami. Rozstaw wieszaków powinien być zachowany zgodnie z instrukcją 
producentów płyt gipsowo kartonowych, który najczęściej wynosi 40cm. 
Mając rozmieszczone wieszaki możemy przystąpić do ułożenia profili metalowych typu C. W przypadku 
wieszaków tzw. grzybkowych profile mocujemy na wcisk, natomiast w przypadku wieszaków typu ES profile 
przykręcamy za pomocą wkrętów. 
Kolejnym krokiem jest montaż drugiej warstwy izolacji pod krokwiami. W pierwszej kolejności wypełniamy 
profile metalowe, następnie izolujemy przestrzenie pomiędzy profilami niwelując  w ten sposób wpływ 
podłużnych mostków termicznych pochodzących od krokwi. 
Ostatnim etapem jest montaż płyt gipsowo kartonowych – zgodnie ze specyfikacją „Okładziny systemowe ścian 
i sufitów”. 
  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami  
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy  
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały  
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Ocena podłoża 
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
Kontrolę wykonywać można przy pomocy poniższych metod oceny podłoża. 
 
Tabela 1. Metody oceny podłoża 

Próba odporności na ścieranie 
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 

tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia  
lub pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność 

podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok. 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza 
określić stopień chłonności podłoża. 
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Test równości i gładkości 

Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą 
określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić 

jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie 
otrzymanych wyników z wymaganiami 

odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 
murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian). 

 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 

zakresie koniecznym), 
− przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
− osadzenia łączników mechanicznych. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  
Jednostka obmiarowa:  
− Powierzchnię ociepleń oblicza się w m2.  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome  

lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji według cen 
wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-84/06755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  
 
Instrukcje wybranych producentów.  
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji 
technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach 
projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu 
Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

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

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych 
określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogólne zasady dotyczące materiałów 
podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Zakres robót niniejszej ST obejmuje 
prace przy następujących elementach konstrukcji:  

– Renowacja i odmalowanie żeliwnej balustrady, uzupełnienie jej ubytków ok. 10mb. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kształtowniki stalowe 
Należy stosować jedynie kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o 
zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed 
zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić 
materiał na pełnowartościowy. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia na śruby.  

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu do wykonania określonych w niniejszej specyfikacji robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa może 
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odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocą 
dźwigu. Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor 
winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że 
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca 
winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez 
potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu 
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta.  
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów 
sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc 
przy tym wszelkie koszty. 
 

5.2 Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy 
wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 
konieczności rozwiercać.  
 

5.3 Cięcie 
Brzegi elementów stalowych po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

5.4 Połączenia na śruby 
Długość śrub i prętów gwintowanych powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
Nakrętki i łby śrub powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
Elementy wskazane w dokumentacji projektowej jako przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego należy 
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oczyścić mechanicznie z rdzy, np. przez szczotkowanie. Następnie odtłuścić konstrukcję i otynkować zgodnie z 
zaleceniami producenta tynku, osłaniając widoczne elementy stalowe siatką Rabitza. 
 

5.6 Renowacja elementów stalowych 
Sposób renowacji, jakiemu będzie poddawany metalowy element zależy od stopnia jego zniszczenia. Jeśli stara 
powłoka malarska dobrze przylega do metalu - wystarczy pomalować element na wybrany kolor. Gdy jedna 
farba łuszczy się oraz pojawiła się rdza, to przed malowaniem, należy odpowiednio przygotować metalową 
konstrukcję. 
Łuszczące się resztki poprzedniej farby, rdzę oraz inne zabrudzenia należy usunąć wiertarką ze ściernicą 
szczotkową lub za pomocą stalowej szczotki. Elementy metalowe mogą być też czyszczone specjalnym 
preparatem do usuwania starych powłok malarskich. Nanosi się go na podłoże pędzlem, odczekuje około 20 
minut (zgodnie z instrukcją producenta), a następnie usuwa łuszcząca się farbę, np. szpachelką. Jeśli rdzy było 
dużo i nie została w całości usunięta podczas usuwania farby, należy użyć preparatu odrdzewiającego.  
Wyczyszczoną z farby i rdzy metalową powierzchnię przeciera się papierem ściernym, odtłuszcza benzyną 
ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem, spłukuje wodą i pozostawia do wyschnięcia. Następnie można przystąpić 
do malowania elementu. Powłoki nakłada się w kolejności: najpierw antykorozyjną farbę gruntującą, potem 
podkładową, a na końcu nawierzchniową. Do malowania można również użyć uniwersalnego preparatu, który 
pełni te trzy funkcje jednocześnie. Aby poprawić przyczepność poszczególnych powłok, warto przed nałożeniem 
kolejnej warstwy poprzednią (koniecznie wysuszoną) zmatowić papierem ściernym. Nie wolno zapomnieć, aby 
przed malowaniem farbę dobrze rozmieszać, posługując się np. patykiem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady związane z kontrolą jakości wykonywanych robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej. 
Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów stalowych konstrukcji 
budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości 
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  
 

6.1. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
− wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe, 
− jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja, a w szczególności sprawdzenie jakości 

czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających. 
 

6.2. Kontrola jakości w trakcie montażu konstrukcji 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
− osadzenie elementów kotwiących w podporach, 
− wykonanie wymaganych podparć stropu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór końcowy. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
− podpory konstrukcji, 
− odchyłki geometryczne układu, 
− jakość materiałów i spoin, 
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− stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
− stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
− przedmiot i zakres odbioru, 
− dokumentacje określająca komplet wymagań, 
− dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 
− protokoły odbioru częściowego, 
− parametry sprawdzone w obecności komisji, 
− stwierdzone usterki, 
− decyzje komisji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące uregulowania płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03264:2002      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06200:2002      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
    Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
    Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
Wymagania i badania. 

PN-EN 10020:1996   Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997   Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994   Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10163-1:1999   Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 

walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 
PN-73/H-92127    Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. 

Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary 
PN-EN 10162:2005   Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-B-03207:2002   Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno - Projektowanie i wykonanie 
PN-61/M-82331    Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym 
PN-EN 757:2000   Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 
PN-90/B-03200    Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z obróbkami blacharskimi, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia 
pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój 
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego  
w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat  
technicznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie następujących robót: 
– wymiana okuć przy kominach - blacha ocynkowana gładka gr. 0,55mm, 
– naprawy blacharskie przy połaci dachu oraz rynnach - blacha ocynkowana gładka gr. 0,55mm, 
– naprawa tarasu od strony południowej – blacha ocynkowana gładka gr. 0,55mm. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  części „Wymagania 
ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Obróbki blacharskie projektuje się jako wykonane z blachy gładkiej ocynkowanej gr. 0,55mm. Rynny i rury 
spustowe w dobrym stanie należy zachować, elementy nienadające się do użytku wymienić na nowe z blachy 
ocynkowanej gr. 0,55mm.  
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 

− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  
− nożyce do cięcia blach,  
− młotek gumowy, młotek drewniany,  
− nóż blacharski,  
− kleszcze blacharskie,  
− giętarka do blach,  
− szczypce techniczne,  
− palnik gazowy z butlą gazową, 
− lutownica,  
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
− przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport i składowanie materiałów 

Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne  
na działanie wiatru. Unikać należy: 
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
− składowania na wilgotnym podłożu, 
− przekroczenia punktu rosy, 
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Obróbki blacharskie 

Roboty blacharskie z można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać  
o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być 
mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. Wloty wpustów dachowych 
powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością 
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny 
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odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom 
PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PN-B/94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U 
powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
Rynny powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach niewiększych niż 50 cm, 
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej   
− na głębokość kielicha. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Badania jakości robót podczas 
budowy obejmują: 
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek, skróceniu rur spustowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

− Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
− Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 
przez ITB. 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej itp. 

− Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia  
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy  
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego 
obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli  

i odbiorów częściowych, jak również końcowych, 
e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, należy 

obniżyć cenę za wykonane prace, 
− w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których 

nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 

Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, 
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
− sprawdzenie szczelności połączeń, 
− badania kontrolne i odbiory, 
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość wpustów dachowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, 
− zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
− skrócenie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
− sprawdzenie szczelności połączeń, 
− ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ciesielskich, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont pałacu 
Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem 
zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-
Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45422000-1  Roboty ciesielskie 
 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji w tym: 

− Taras od strony południowej: 
o Istniejące odeskowanie – wymiana zmurszałych fragmentów, 
o Istniejące belki drewniane – wymiana. 

− Naprawa więźby dachowej: 
o Wykonanie nowego deskowania od strony wewnętrznej, 

− Naprawa i częściowa wymiana podsufitki drewnianej, 
− wykonanie wszelkich prac związanych z oczyszczeniem, naprawą ubytków i malowaniem istniejących 

poręczy drewnianych na klatkach schodowych, 
− renowacja detali drewnianych wkomponowanych w zabudowę wewnętrzną, 
− renowacja drewnianych, profilowanych listew stanowiących ramy dla fresku na elewacjach. 

Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich 
wykonywanych na budowie. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  
pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich  
w czasie realizacji inwestycji określono w dokumentacji projektowej. 
 
Drewno 
Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej oraz tarasu mogą mieć 
wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i 
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smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia 
mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 
 
Łączniki ciesielskie 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak gwoździe, 
sworznie, wkręty i śruby stalowe. 
 
Impregnacja 
Elementy konstrukcyjne z drewna litego a także elementy docinane należy zaimpregnować do uzyskania stopnia 
trudno zapalnego oraz impregnować drewno chronem. Impregnację i poprawki należy wykonywać na 
elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w 
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia 
impregnatów pod zadaszeniem. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4  specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.   
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
Materiał po przywiezieniu na plac budowy przed jego obróbką powinien być składowany na równych 
podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła 
poszczególnych elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich 
spękania. Przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym. Widoczne 
elementy konstrukcji muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów 
powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). 
Montaż poszczególnych elementów konstrukcyjnych prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania 
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie wykonywania prac 
ciesielskich należy wykonywać wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami branżowymi. 
 
Drewno należy oczyścić, zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciw działaniu owadów i grzybów za pomocą 
specjalistycznego preparatu – preparat nakładać metodą powierzchniową wg zaleceń producenta: 

− impregnat stosować w postaci 30% roztworu  wodnego, 
− impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metodą kilkukrotnego 

malowania pędzlem, 
− nanieść minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (około 0,65l 30% roztworu na 1m2), 



B-01.02.10-ROBOTY CIESIELSKIE 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 
Strona   100 

 

− w celu nadania trwałej ochrony przed ogniem oraz biokorozją, po naniesieniu impregnatu drewno nie 
może być poddawane już obróbce mechanicznej, ani nie mieć kontaktu z wodą a temperatura otoczenia 
nie może przekroczyć 60oC. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynników powłoka 
zabezpieczająca powinna zostać naniesiona na nowo. 

W przypadku renowacji istniejących elementów drewnianych łuszczące się resztki poprzedniej farby oraz inne 
zabrudzenia należy usunąć papierem ściernym bądź też wyczyścić specjalnym preparatem do usuwania starych 
powłok malarskich. Nanosi się go na podłoże pędzlem, odczekuje około 20 minut (zgodnie z instrukcją 
producenta), a następnie usuwa łuszcząca się farbę, np. szpachelką.  
Wyczyszczoną z farby powierzchnię przeciera się papierem ściernym, odtłuszcza benzyną ekstrakcyjną lub 
rozpuszczalnikiem, spłukuje wodą i pozostawia do wyschnięcia. Następnie można przystąpić do malowania 
elementu, zgodnie z zaleceniami producenta danej farby. 
Drewniane ramy znajdujące się na elewacji należy restaurować zgodnie z poniższymi wytycznymi i w podanej 
kolejności: 
a) Usunięcie wtórnych nawarstwień. Do tego celu należy zastosować detergent rozpuszczony w wodzie. 

Zabrudzenia usuwamy szczotkami nylonowymi z delikatnym włosiem.  
b) Mechaniczne usunięcie lakieru. Łuszczącą się warstwę lakieru bezbarwnego należy usunąć mechanicznie 

przy pomocy drobnoziarnistego papieru ściernego tak by nie uszkodzić drewna. 
c) Dezynfekcja i dezynsekcja drewna. Odpowiedni środek można nanosić przez powlekanie lub natryskowo. 

Po jego zastosowaniu należy odczekać kilka dni tak by miał optymalny czas oddziaływania na 
mikroorganizmy i insekty. W razie konieczności zabieg można  powtórzyć.  

d) Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja.  Należy przeprowadzić weryfikacje stanu zachowania 
poszczególnych elementów. Duże ubytki oraz mocno uszkodzone listwy należy zastąpić nowymi z 
odpowiednio dobranego drewna oraz o odpowiednim kształcie. Mniejsze ubytki i zarysowania należy 
uzupełnić dwuskładnikową  żywicą epoksydową barwioną w masie. Po zastygnięciu doskonale daje się 
obrabiać za pomocą dłut rzeźbiarskich i szlifowania. 

e) Scalenie kolorystyczne. Wykonane uzupełnienia oraz rekonstrukcje w razie konieczności należy scalić 
kolorystycznie z materią oryginalną.  

f) Zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Do tego celu można zastosować 
matowe lakierobejce firmowe podkreślające kolor drewna. W razie takiej potrzeby odpowiedni kolor należy 
ustalić w trakcie komisji konserwatorskiej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej.  
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 

− gęstość pozorna, 
− wilgotność, 
− wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
− twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone 
powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki 
badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi 
dyskwalifikują badany materiał do użycia. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− jakości zastosowanego drewna, 
− jakości stopnia impregnacji drewna, 
− jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
− wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
− dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi 
powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową wykonanych robót jest m3 wbudowanego drewna w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz 
m2 odnawianej poręczy i układanego poszycia z desek oraz podsufitki. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 

8.2.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− prawidłowość wykonania wszystkich prac montażowych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  
− wszelkie inne niewymienione prace związane z niniejszą specyfikacją niezbędne do wykonania robót 

ciesielskich. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym  
w szczególności: 
PN-61/D-95007  Drewno tartaczne iglaste 
PN-57/D-01001  Drewno iglaste 
PN-57/D-96000  Tarcica iglasta 
PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
PN-EN 388:1999  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-ISO 3443-8   Tolerancje w budownictwie 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami murowymi przy użyciu cegieł ceramicznych, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie 
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i 
okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. 
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
Pałacu Lubomirskich.” 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki 
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
murowych z wykorzystaniem cegły pełnej: 

– przemurowanie trzech kominów po pierwszy strop na strychu,  
– naprawa wysokiego komina nad kaplicą pałacową. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera.  
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana  
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe  
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i 
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone 
informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę  
i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych  
z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Roboty murowe należy wykonywać z materiałów o parametrach równoważnych do tych które zostały 
wymienione w dokumentacji projektowej. 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 
b) Masa 3,3-4,0 kg. 
c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa. 
g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. 
h) Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK. 
i) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do – 15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
j) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
się. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
a) Wymiary jak poz. 2.2.1. 
b) Masa 4,0-4,5 kg. 
c) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
d) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
e) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
f) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
g) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegiełnie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły budowlanej. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
Inżyniera. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona  
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur  
na zaprawy wytwarzane na budowie). 
Zaprawę cementową kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  zatwierdzoną 
recepturą przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu  
tj. około 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
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Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje składników zapraw przy 
określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy podano  
w PN-B-14501:1990. 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy  
PN-EN 197-1:2012. 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie  
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na  
24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-EN 13139:2003. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi.  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 

− pion murarski, 
− łatę murarską, 
− poziomnicę uniwersalną, 
− łatę kierunkową, 
− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 

do wyznaczania kierunku, 
− sznur murarski, 
− kątownik murarski, 
− wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować: 
− kastrę na zaprawę, 
− zafel do zaprawy, 
− szkopek do wody, 
− palety na elementy murowe, 
− wiadra. 

Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować: 
− młotek murarski, 
− oskard murarski, 
− przecinak murarski, 
− puckę murarską, 
− drąg murarski, 
− szlifierkę kątową. 

Do murowania zaleca się stosować: 
− kielnię murarską, 
− czerpak, 
− łopatę do zaprawy, 
− rusztowania. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji 
technicznej. 
 

4.2.  Transport elementów murowych 
Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z cegieł ceramicznych należy transportować  
i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe należy 
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prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowań.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed 
przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe sprawdzając zgodność 
ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione ściany (ław 
fundamentowych, stropów itd.). 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami 
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: 

− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych  
i grubości spoin, 

− elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, 
− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy, 
− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
− nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem, 
− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
− liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 
o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 

− konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
− murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 
− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie 
grubą folią budowlaną, 

− należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w celu 
uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła 
lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o wysokości większej niż  
3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm). 

 

5.2.  Wykonanie robót 

Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych: 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,  
a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem 
prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia 
zazębione boczne. 
 
5.3.  Szycie murów oraz ewentualne przemurowania 
W miejscach, gdzie zidentyfikowane zostaną znaczne osłabienia w strukturze muru  zaleca się wykonanie 
przemurowań i tzw. szycia murów. W partiach, gdzie cegły będą częściowo obluzowane czy znacznie 
zdestruowane (szczególnego zwrócenia uwagi wymagają partie z ubytkami zapraw) należy dokonać ich 
miejscowych przemurowań. Do przemurowań należy zastosować materiały o podobnych parametrach 
fizykomechanicznych do zastanych w obiekcie. Wykonując przemurowania należy powtórzyć ich pierwotny 
wątek. Jako spoiwo proponuje się użyć zaprawy na bazie cementu i wapna trasowego (podobnie jak  
w przypadku opracowania ubytków lica elewacji). Proporcje polecanej zaprawy – spoiwo : kruszywo jak 1:4,5).  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 części „Wymagania ogólne” niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  
W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót.  
Do badań takich zalicza się: 

− badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

− badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 
− badania jakości wykonania robót murowych. 

6.2.  Wymagania dotyczące materiałów 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i 
odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe  
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 

konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

− sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przeprowadzać 
przez oględziny, 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne  
i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości ściany. W przypadku 
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,  
z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu 
powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar  
z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; 
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

− sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich 
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a przy budynkach o długości ponad 50 
m niwelatorem, 

− sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną  
i przymiarem z podziałką milimetrową, 

− sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny 
i stwierdzenie zgodności z wymaganiami. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest wykonanie m2  ściany. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
W wyniku odbioru należy sporządzić: 
− częściowy protokół odbioru robót, 
− protokół odbioru robót zanikających, 
− wpis do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami ST i PB. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności murowych, zapewnienie na placu budowy warunków 
bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy oraz wszelkie 
inne prace niezbędne do wykonania robót wymienionych w niniejszej ST. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003    Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020    Wapno. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259    Beton komórkowy. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu i renowacji stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie 
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i 
okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. 
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
93000000-8   Różne usługi. 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości. 
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca  
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż  
i renowację stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby 
odpowiadające wymaganiom norm i posiadające niezbędne aprobaty techniczne.  Zakres robót objętych 
niniejszą ST obejmuje: 
− naprawę i odmalowanie stolarki okiennej oraz dwóch drzwi wejściowych, 
− renowację stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali drewnianych wkomponowanych w zabudowę 

wewnętrzną na pierwszym piętrze  budynku, 
− wykonanie przebudowy wejścia na ekspozycję z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych, osadzenie 

2 sztuk drzwi. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  
z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. Elementy ślusarskie dostarczone  
na budowę, jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty 
montażowe. Zaleca się stosowanie rozwiązań preferowanych przez producentów.  
 
W przypadku okien zdobionych, z podziałem wymienianych na nowe drewniane należy zadbać, aby spełniały 
one następujące wymagania: 
− okna tradycyjne (pojedyncze) powinny dokładne odwzorowywać okna oryginalne z wiernym 

odwzorowaniem istniejących podziałów oraz elementów ozdobnych ram, słupków, ślemienia, listew  
i szprosów, ościeżnic, 

− okna i parapety malowane farbą ftalową, 
− klamki, zawiasy, okucia powinny odpowiadać oryginalnym, 
− okna muszą spełniać wszystkie parametry techniczne wymagane w przepisach, 
− szklenie szkłem zespolonym, 
− zgodność z wytycznymi Dokumentacji Projektowej. 
 
W przypadku okien bez zdobień i podziałów wymienianych na nowe drewniane należy zadbać, aby spełniały 
one następujące wymagania: 
− okna drewniane proste bez zdobień,  
− okna i parapety malowane farbą ftalową, 
− szklenie szkłem zespolonym, 
− zgodność z wytycznymi Dokumentacji Projektowej. 
 
W przypadku wymiany drzwi na nowe należy zadbać, aby odwzorowywały one układ i wykończenie drzwi 
pierwotnych oraz były zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 

3.  SPRZĘT 
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany  
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów  
Drzwi i okna powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być 
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją 
montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi  
i odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.  
Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane  
z oznakowania oraz: 

− numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
− nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi 

przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, 
− znak budowlany. 

Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobów do wykonywania ścian powinna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 
− oznaczenie (nazwę systemu), 
− numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013), 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
− znak budowlany. 
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Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  
Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić 
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie 
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować 
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm).  
Przed przystąpieniem do realizacji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wymaga się uzgodnienia wszelkich 
prac z Konserwatorem Zabytków.   
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 

5.4.  Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę  
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące  

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 

odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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5.5.  Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem  
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo  
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu 
jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku 
stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być 
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
− kotwę posmarować klejem, 
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 

wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcjami producenta. 
 

5.6.  Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 

Renowacja drzwi odbywać powinna się w następującej kolejności: 
− demontaż skrzydła drzwiowego, demontaż okuć, klamek, zamków, 
− oczyszczenie wierzchnich warstw skrzydeł drzwi, ościeżnicy rozpuszczalnikiem, roztworami złuszczającymi 

lub mechanicznie, 
− delikatne przeszlifowanie drobnym papierem ściernym i odkurzenie, 
− uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna, w przypadku znacznych uszkodzeń wymiana elementów, 
− przeszlifowanie powierzchni drobnym papierem ściernym, 
− gruntowanie, 
− w trakcie prac renowacyjnych przy usuwaniu warstw farby, należy określić pierwotny kolor drzwi i w tym 

kolorze pomalować je farbą ogniochronną z atestem i spełniającą normy, 
− zdemontować zamki nawierzchniowe, 
− wymienić zamki, klamki ,szyldy, okucia na oryginalne mosiężne,  
− ponowny montaż drzwi po renowacji, 
− założenie uszczelek silikonowych bezbarwnych, 
− istniejące przeszklenia wymienić na mleczne. 
 
Renowację okien należy przeprowadzić analogicznie do renowacji drzwi. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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6.2.  Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.  
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, 
− jakość przeprowadzonej renowacji. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów, 
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
− [szt] – montowanych ościeżnic, 
− [m2] – skrzydeł okiennych i drzwiowych poddanych renowacji, 
− [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych, okien,  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. 
 
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 
− poprawność wykonania montażu i renowacji. 
 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami ST i dokumentacją projektową. 

 

8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
− jakość wykonania, 
− odchyłki wymiarów, 
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− prawidłowość działania, 
− prostokątność skrzydeł, 
− płaskość skrzydeł, 
− izolacyjności akustycznej – w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, 
− odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z deklarowaną odpornością ogniową łącznie z 

dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych badań). 
 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres 
prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie 

je wykonać. 
 

8.4.  Odbiór elementów po renowacji 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność elementu poddanego renowacji z projektem, 
− jakość wykonania, 
− odchyłki wymiarów, 
− prawidłowość działania, 
− prostokątność skrzydeł, 
− płaskość skrzydeł, 
− jakość przeprowadzonej renowacji. 
 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami ST i Dokumentacją Projektową. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres 
prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie 

je wykonać. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. 

Cena jednostkowa montażu lub renowacji 1 sztuki [szt] ościeżnic obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− montaż lub renowacja ościeżnic, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu lub renowacji 1 metra kwadratowego [m2] stolarki: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 



B-02.02.01 – STOLARKA I ŚLUSARKA 
 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 
Strona   116 

 

− dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż lub renowacja stolarki i ślusarki, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:1989   Budownictwo – Terminologia. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  



B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 

Strona   117 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 

B - 02.04.01 
 
 
 
 
 
 

TYNKI I OKŁADZINY  
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



B-02.04.01-TYNKI I OKŁADZINY 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 

Strona   118 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków oraz okładzin, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont 
pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia  
pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój 
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego  
w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów  
i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a 
także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian  
i sufitów. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej 
inwestycji. Niniejsza ST obejmuje następujące zadania: 
− Wyrównanie uszkodzonych fragmentów elewacji zaprawą wyrównującą, 
− Na parterze - wyrównanie ścian zaprawą wyrównującą w miejscach ubytków oraz uszkodzeń, 
− renowacja pomieszczenia Jadalni - uzupełnienie spękań w suficie oraz na ścianie, 
− uzupełnienie ubytków zaprawy oraz podklejenie uszkodzonych partii zaprawy – renowacja dekoracji 

malarskich na elewacjach, 
− wykonanie hydroizolacji piwnic: 

o naniesienie szprycy i rapówki wyrównującej odsłonięte fundamenty, stropy i ściany piwnic, 
o nałożenie systemu tynków odpornych na zasolenie i  regulujących wilgotność murów – od 

strony wewnętrznej piwnic. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90/B-14501. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

Rapówka, szpryc 
Szpryc nakładamy na 50 % pokrycia. Po około 12 godzinach można przystąpić do wykonania rapówki. Szpryc 
i rapówkę wykonać wykorzystując zaprawę murarską z tym, że wodę zarobową sporządzamy mieszając wodę  
z polimerowym środkiem wiążącym  w stosunku: 
- szpryc : woda jak 1:3 
- rapówka: woda jak 1:5 

System tynków regulujących wilgotność   
Własności systemu: 

– System regulacji wilgotności zapewniający długotrwałe działanie bez konieczności ponoszenia   
dodatkowych nakładów na osuszanie może być stosowany bezpośrednio na zawilgoconych ścianach. 

– Szkodliwe sole transportowane są na powierzchnię tynku (nie gromadzą się w strukturze tynku), dzięki 
czemu zredukowane zostaje zawilgocenie higroskopijne muru. 

– System zapewnia tzw. "oddychanie" ścian - para wodna oddawana jest do powietrza wewnętrznego  
(do 15-krotnie większa zdolność oddawania wilgoci) co zapewnia długotrwałą ochronę przed 
zawilgoceniem ścian. 

– Obróbka ręczna lub przy użyciu maszyn. Biały kolor tynku (z wyłączeniem szarej obrzutki). 
– Otwarte dyfuzyjnie, ekologiczne tynki wewnętrzne i zewnętrzne wyprodukowane z naturalnych 

składników. 
– Idealny tam, gdzie zastosowanie skomplikowanych izolacyjnych i renowacyjnych zabiegów 

budowlanych jest niemożliwe lub ekonomicznie niewskazane. 
– Możliwość zastosowania powłok malarskich na bazie krzemianów (silikonowych). 
– Szybki postęp prac - czas schnięcia ok. 8 do 10 godzin. 
– Wysoka odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne, takie jak woda opadowa lub rozbryzgowa. 

 
Elementy systemu: 
Obrzutka tynkarska 
- czas mieszania  2-3 min 
- czas obróbki  ok. 30 min 
- czas schnięcia 8 – 10 godzin 
Zużycie 4-5 kg/m2 
Opakowanie 25 kg. 
 
Tynk regulujący wilgotność 
- czas mieszania  2-3 min 
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- czas obróbki  ok. 30 min 
- grubość warstwy w jednym cyklu roboczym 20mm 
- przestój  8 – 10 godzin 
Zużycie  12,5 kg/m2  na grubość 10 mm 
Opakowanie 25 kg. 
 
Nawierzchniowy tynk regulujący wilgotność 
- czas mieszania  2-3 min 
- czas obróbki  ok. 30 min 
- czas schnięcia   2 – 4 godzin 
- grubość warstwy max  5mm 
Zużycie  5 kg/m2  na grubość 3 mm 
Opakowanie 25 kg. 

Gładź gipsowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona jest do wypełniania pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchniach ścian 
oraz sufitów. Pozwala na uzyskanie gładkiej i trwałej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powłok 
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podłoże pod tapetowanie. Gładź nadaje się jako tzw. warstwa 
podkładowa, pod gładź finiszową. Można ją wykorzystywać do mocowania listew narożnych. Posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynków cementowych, 
cementowo-wapiennych. Może być stosowana na podłoża betonowe. Większość gładzi może być aplikowana 
maszynowo przy użyciu odpowiednich agregatów. Materiału nie należy stosować na podłoża drewnopochodne, 
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. 

Siatka z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego służy do zatapiania w zaprawy zbrojące, do stosowania we wszystkich systemach 
ociepleń ścian zewnętrznych. Na fasady oraz cokoły narażone na większe obciążenia zaleca się stosowanie siatki 
w dwu warstwach lub użycie siatki o gęstości 330 g/m2. 

Preparat do neutralizacji soli 
Preparat do neutralizacji soli to bitumiczno-polimerowa powłoka hydroizolacyjna, szczelna w stosunku do wody 
pod ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Powłoka staje się w krótkim czasie odporna na deszcz na 
wszystkich podłożach. Preparat powinien tworzyć bezszwową hydroizolację, której właściwości odpowiadają 
wymaganiom technicznym normy DIN 18195, część 2 oraz wytycznych odnoszących się do grubowarstwowych 
powłok bitumiczno-polimerowych. Związana hydroizolacja powinna być odporna na glony, gnicie, sól 
rozmrażającą i wodę agresywną w stosunku do betonu zgodnie z DIN 4030. Powłoka nie powinna stwarzać 
zagrożenia dla wód gruntowych. 

Paroprzepuszczalna mineralna zaprawa wodoszczelna  
Jest to mineralna masa do hydroizolacji na bazie szarego lub białego cementu portlandzkiego, z której uzyskuje się 
sztywne powłoki izolacyjne. Wiele z nich zawiera w swym składzie domieszkę polimerów. Przed użyciem trzeba je 
rozrobić z odpowiednią ilością wody. Można je stosować do wykonywania izolacji pionowych, a także poziomych 
w ścianach fundamentowych i piwnicznych. Zaprawa ma dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Może 
wchodzić w bezpośredni kontakt z gruntem. Zaprawa powinna zawierać w swoim składzie aktywne składniki, które 
wnikają w podłoże i wchodzą w reakcję z wodą. Tworzy wówczas krystaliczne substancje zatykające pory 
materiału. Woda nie może przez nie przenikać. W murze powstaje w ten sposób wodoszczelna przepona 
stanowiąca dla wody nieprzekraczalną barierę. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót.  
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
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Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 
użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość 
robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych 
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami 
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 

Tynk cementowo-wapienny 
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. 
Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i 
niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, 
ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i 
silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej 
warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane 
jest zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili. 

Tynk renowacyjny 
Tynk renowacyjny ma przyczepność do mocnych, nośnych, czystych, suchych i wilgotnych podłoży, wolnych 
od substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnia podłoża musi być szorstka i porowata, zapewniająca 
dobrą przyczepność. Istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do 
wysokości przynajmniej 80cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe 
spoiny trzeba usunąć na głębokość 20mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym. Ślady wykwitów 
solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym 
podłożu wykonać ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym 
roztworem emulsji kontaktowej zalecanej przez producenta tynku renowacyjnego (1 część emulsji zmieszać z 3 
częściami wody). Obrzutka o grubości do 5 mm musi równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk 
renowacyjny należy nakładać po około 24 godzinach od wykonania obrzutki.3 

Gładź gipsowa 
Gładź może być stosowana na podłoża nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów, słabych tynków 
oraz substancji zmniejszających przyczepność takich jak: 
• tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność< 4%), beton (wiek powyżej 3 
miesięcy, wilgotność< 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym, 
• podłoża gipsowe o wilgotności poniżej 1% – najpierw zagruntowane, 
• płyty gipsowo - włóknowe i gipsowo - kartonowe mocowane według zaleceń producentów płyt – najpierw 
zagruntowane, 
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• powłoki malarskie – mocne, o dobrej przyczepności. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy 
całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża suche 
i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się zagruntować i 
odczekać do wyschnięcia około 2 godziny. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%. W innych 
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

Preparat do neutralizacji soli 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do 
szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było 
wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Naroża i 
krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy załamać, względnie sfazować. 
 

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 

 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 

Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z betonu lekkiego musi 
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone 
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic  
w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania 
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.4.  Ogólne założenia dotyczące tynkowania 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków 
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia 
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
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(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 
mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

5.5.  Tynk renowacyjny 
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,0l czystej, chłodnej wody i wymieszać ręcznie  
lub w wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu 
uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 5 minut. Gotową zaprawę 
zaleca się zużyć w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą gęstość i zawierać mniejszą ilość 
pęcherzyków powietrza. Tynk można mieszać i podawać agregatem tynkarskim. 
Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić  
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami o grubości 10mm. Naniesiona warstwa 
tynku musi mieć taką samą grubość na całej powierzchni. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo  
i ściągać łatą. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt 
długo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uważać , aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż 
grozi to powstawaniem powierzchniowych pęknięć. Na tynku można wykonać warstwę gładzi wykończeniowej 
ze szpachlówki o grubości do 5mm. Wtedy jednak świeżą warstwę tynku renowacyjnego,  
w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. 
Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić mu 
wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą renowacyjną 
(po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową lub farbą nanosilikonową (po min. 2-
3 tygodniach). 

5.6.  Gładź gipsowa 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. 
Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku 
szpachlowania większych powierzchni materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej 
warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką 
pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia 
nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocą szlifierki 
mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych nierówności materiał 
należy ponownie aplikować warstwami o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie  
(po całkowitym wyschnięciu warstwy wcześniejszej). Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej 
niż 5mm, nie stosować w warstwach poniżej 1m. Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie 
zagruntować i pomalować. 
 
5.7.  Uzupełnienie ubytków zaprawy oraz podklejenie uszkodzonych partii zaprawy – renowacja dekoracji 

malarskich na elewacjach 
Usunięcie wtórnych nawarstwień.  
Przed przystąpieniem do oczyszczania powierzchni należy przeprowadzić próby konserwatorskie mające na celu 
wybór metody. Proponowane jest zastosowanie gumek „chlebowych” i usunięcie zabrudzeń przez ich delikatne 
ścieranie. Przy mocnych zabrudzeniach możliwe jest zastosowanie 5% roztworu kwasu octowego. 
Podklejenie uszkodzonych partii zaprawy.  
Po przeprowadzeniu weryfikacji stanu zachowania warstwy zaprawy wapiennej konieczne będzie wypełnienie 
szczelin powstałych w wyniku jej odspojenia od ściany. Środek wprowadzić metodą iniekcji.   
Uzupełnienie ubytków zaprawy.   
Do tego celu należy zastosować tradycyjną  zaprawę wapienno–piaskową  odpowiednio dobranej gradacji. 
Konieczne jest by piasek stanowiący wypełniacz był drobnoziarnisty tak by uzyskany kit nie różnił się fakturą 
od zaprawy oryginalnej.  Można również zastosować fabryczna masę renowacyjną. Do nałożenia używa się 
szpachelek sztukatorskich. Przed nałożeniem powierzchnie należy zwilżyć wodą by nanoszona zaprawa 
uzyskała lepszą przyczepność. Grubość jednorazowej warstwy uzupełnienia nie może być grubsza niż 1cm 
ponieważ mogą powstać pęknięcia w trakcie wiązania. Przed przystąpieniem do kolejnych zabiegów należy 
odczekać min 2 tyg. tak by kity miały odpowiedni czas na związanie. W trakcie tego procesu ich powierzchnie 
należy delikatnie zwilżać wodą.. 
 

5.8.  Siatka z włókna szklanego 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej  
o wielkości zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem 
zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 
rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. 
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Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie 
klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W przypadku narożników otworów w elewacji (np. okien) 
należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20x40cm. W miejscach przecięcia siatki, 
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy 
pasek siatki. 

5.9.  Preparat do neutralizacji soli 

Materiał nakładany jest w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Drugą warstwę hydroizolacji układa się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. 
Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków obciążenia wodą. Jeżeli 
wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniającej (zgodnie z DIN 18195 – część 6, wydanie 8-2000 - spiętrzająca 
się woda przesiąkająca), należy na całej powierzchni wtopić w pierwszą warstwę tkaninę zbrojącą. Należy 
zadbać o to aby pod powłokę z materiału nie mogła podchodzić woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu 
zapewnienia całkowitego wyschnięcia, należy nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. Powłokę 
hydroizolacyjna układa się od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty 
fundamentowej względnie doprowadza do uszczelnienia ułożonego na podkładzie. 

5.10.  Paroprzepuszczalna mineralna zaprawa wodoszczelna 
Zaprawy uszczelniające można stosować w temperaturze od +5 do 30°C. Trzeba przy tym pamiętać, że 
przygotowane do użycia mieszanki różnie zachowują się w różnej temperaturze. Podłoże nie powinno mieć rys i 
pęknięć o szerokości większej niż 0,25 mm. Jeżeli takowe występują, należy je wypełnić elastyczną masą 
szpachlową. Przed układaniem warstwy izolacyjnej podłoże powinno być oczyszczone z zabrudzeń i pyłu. 
Można je również zwilżyć wodą, by nie została ona później zbytnio odciągnięta z zaprawy. Do nakładania 
zapraw oraz tynków wodoszczelnych używa się pac tynkarskich.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do 
robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

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

6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań  
a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynków, 
− wyglądu powierzchni tynków, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do 
spodu stropu.  
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Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych  
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
Niedopuszczalne są: 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków, pleśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku i innych okładzin obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− wykonanie okładzin, 
− wykonanie tynków, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2012  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości  
i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,  
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,  
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną 
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania 
opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych 
Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, 
Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji 
technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona,  
na której ma być wykonana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w  Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed 
mrozem! 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb lateksowych i akrylowych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie 
Farby akrylowe to rodzaje farb o zwiększonym udziale spoiwa. Tworzą powłoki matowe, elastyczne, odporne 
wyłącznie na zmywanie. 
Wymaga, się aby farba posiadała nie gorsze właściwości niż:  

− odporność na zmywanie klasy 2, 
− zmywalność – ponad 2000 cykli, 
− powierzchnia głęboko matowa, 
− duża siła krycia. 

 
Farby elewacyjne 
Silikonowa o bardzo dużej przepuszczalności dla pary wodnej, wysokiej odporności na zmienne warunki 
atmosferyczne, wysokiej odporności na zanieczyszczenia i kurz, wysokiej estetyki powłoki oraz wysokiej 
odporności na wnikanie wody deszczowej. Kolory dopasowane do istniejącej kolorystyki dziedzińca. 
 
Farby ogniochronne i antykorozyjne 
Konstrukcję metalową zabezpieczyć powłoką przeciwkorozyjną przez malowanie i powłoką ogniochronną. 
Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze białym. Zabezpieczenie powinno składać się z trzech warstw: 
60µm dwuskładnikowy podkład epoksydowy, warstwa ochronna R30 o grubości dobieranej wg systemu 
wykonawcy i masywności elementu dla temperatury krytycznej 550stopni, 80µm dwuskładnikowa farba 
poliuretanowa. 
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami lateksowymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
– mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować: 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
− natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić 
przed mrozem.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego.  Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
− w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 0oC, 
− w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 

20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 

5.3.  Przygotowanie podłoża 
Nowe podłoża: Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub 
niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia 
następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. 
Płyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifować miejsca szpachlowań. Powierzchnię płyt kartonowo-gipsowych oraz 
przeszlifowane miejsca szpachlowań zagruntować powłoką. W przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny 
należy zastosować dodatkowo powłokę izolującą. Według informacji producentów płyt gipsowo-kartonowych,  
na płytach wystawionych na długotrwały wpływ światła mogą występować przebarwienia, mające wpływ na 
odcień powłoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwień, przed przystąpieniem do aplikacji farby, należy 
nanieść materiał na kilka próbnych powierzchni (uwzględniając miejsca styku płyt). Na zarysowanych podłożach 
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zalecane jest wykonanie całopowierzchniowego tapetowania przy użyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego 
pigmentowanego. Rozwiązanie takie umożliwia uniknięcie powstawania rys w trakcie dalszego użytkowania.  

5.4.  Przygotowanie materiałów 

Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy 
ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. 
W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły 
dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości 
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. 
 

5.5.  Wykonanie robót 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt 5.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na 
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu 
lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach 
technicznych producentów). 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  
i wykonać powtórnie. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej  
do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną . 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych  
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  gruntowaniem 
oczyścić. 
 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: 
− wykonanie w/w czynności 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 
− uporządkowania placu budowy 
− wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity – Klasyfikacja.  

 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszonych oraz okładzin wewnętrznych ścian z płyt gipsowo - kartonowych które zostaną wykonane  
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania 
opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych 
Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, 
Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji 
technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt gipsowo - kartonowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności. 
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsce  
dla przewodów instalacyjnych. 
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane  
i przenosi obciążenia. 
Ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności. 
Kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju 
podłoża, do którego będą stosowane. 
Masa szpachlowa - konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami 
gipsowo-kartonowymi oraz do końcowego szpachlowania. 
Siatka spoinowa - samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między 
płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo-
kartonowych. W przedmiotowej inwestycji należy wykonać: 
− podbitkę dachową z płyt GKB na ruszcie drewnianym. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,  
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5 
specyfikacji technicznej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne  
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z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to 
takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom kreślonym 
w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 

2.2.  Systemowe sufity podwieszane oraz okładziny ścian 

Do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim należy zgromadzić odpowiednią ilość 
materiałów tj: 

− płyty gipsowo-kartonowe,  
− łaty z drewna sosnowego, 
− profile stalowe zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej, 
− kołki i wkręty do mocowania. 

 

2.3.  Płyty gipsowo – kartonowe (płyty gk) 

Płyty gipsowo-kartonowe to materiał okładzinowy. Służą do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich 
systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym  
o deklarowanej izolacyjności akustycznej. Powierzchnia płyt jest gładka i równa, przez co stanowi dobry 
podkład pod wszelkie materiały wykończeniowe. Obróbka oraz montaż płyt gk jest prosty i nie wymaga 
specjalistycznego sprzętu ani wstępnego przygotowania podłoża. Wszystkie płyty gk należą do grupy niepalnych 
materiałów budowlanych. 
Najczęściej produkowane są płyty o grubości: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy 
szerokości: 1200 lub 600 mm i długości: 2000 do 4000 mm. Płyty docina się do pożądanego wymiaru  
za pomocą specjalnych noży. Mocuje się je za pomocą wkrętów na przygotowanych konstrukcjach metalowych 
lub drewnianych lub przykleja gipsem do ścian murowanych czy wylewanych. 
Wśród płyt gk wyróżniamy następujące główne rodzaje: 

− płyty gipsowo-kartonowe zwykłe (GKB; typ A) - koloru szarego: stosowane w pomieszczeniach,  
w których wilgoć nie przekracza 70%; 

− płyty gipsowo-kartonowe impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć (GKBI; typ H2) - koloru 
zielonego lub o zielonych oznaczeniach: przeznaczenie do pomieszczeń, w których wilgotność sięga 
nawet 85% jednak nie przez dłuższy czas niż 10h; 

− płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne (GKF; typ F) - czerwone lub z czerwonymi oznaczeniami: 
płyty tego typu mają wbudowane w rdzeń siatki z włókna szklanego lub gips zmieszany  
z rozdrobnionym włóknem szklanym; 

− płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane o zwiększonej odporności na wilgoć  
(GKFI; typ FH2) - zielone z czerwonymi napisami: są to płyty z rdzeniem z włókna szklanego,  
a dodatkowo zaimpregnowane. 

 

2.4.  Akcesoria do wykonywania rusztu 

Do wykonywania rusztów na podbitkę dachu należy wykorzystywać łaty z drewna sosnowego w rozstawie co 
max. 40cm. W innych przypadkach należy stosować ruszty stalowe. Akcesoria stalowe służą do łączenia 
kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

− łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 

2.5.  Inne akcesoria 
Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa  

– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
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− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm 
– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

 

2.6.  Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące. 
 

2.7.  Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych 
tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, 
ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do montażu 
konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, 
narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy  
i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający materiały przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
producenta  i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 
mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu minimalnie 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Środek transportowy 
np. samochody wyposażone w HDS. 
Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio 
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych.  
 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym  
i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość 
składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. Płyty gk należy składować na płaskim 
podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm. Płyty 
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gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno 
stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.  
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty, a także łaty drewaniane powinny być 
składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 
Wełna mineralna jako produkt fabrycznie zapakowany, nieuszkodzony, jako pełna paleta może być składowany  
w magazynie otwartym pod warunkiem ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia 
opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania 
(niepełna paleta, a także rolki lub paczki luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku 
składowania produktu w magazynie zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną 
odpowiednią wentylację. Niezależnie od powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu 
suchym. W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany  
w miejscu, w którym zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna  
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące Produktu 
powinny być przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze 
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania 
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny 
z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem,  
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach  
60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3.  Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach i ścianach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy 
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub łaty drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 
Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 
− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt  

w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
c) funkcję jaką ma spełniać sufit lub ściana z płyt gipsowo-kartonowych: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły  

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych  
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt: 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe  
do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
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− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub ściana, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego  
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną 
wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe oraz ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm.  
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej  
o grubości 12,5 i 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami lub wkrętami do drewna do rusztu z 
łat drewnianych. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 

Grubość płyty 
[mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

6,5 poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 
podłużny 420 

 

5.4.  Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 
spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie 
taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego  
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica 
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 
szpachlowanej spoiny. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładzin sufitowych stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
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5.5.  Przygotowanie wełny mineralnej do ułożenia w przestrzeniach między płytami g-k 

− Po rozpakowaniu opakowania należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna mineralna się rozpręży  
do wymiarów nominalnych, 

− instalować należy wyłącznie produkt nieposiadający żadnych wad, 
− wełna musi być docięta w taki sposób, aby szczelnie wypełniała przestrzeń między profilami konstrukcji 

ścianki działowej gk (brak szczelin między wełną a profilami), 
− wełna musi być dokładnie włożona w głąb profilu konstrukcyjnego ścianki działowej gk tak, aby nie 

powstały żadne szczeliny pomiędzy wełną a ściankami profilu konstrukcyjnego systemu gk, 
− wełna powinna być docięta w taki sposób, aby zamontowane sąsiednie płyty szczelnie przylegały  

do siebie (brak szczelin między przylegającymi do siebie płytami wełny), 
− grubość zastosowanej wełny powinna w 100% wypełniać przestrzeń w profilu i jednocześnie wypełniać 

100% przestrzeni między płytami gk, 
− między profilami konstrukcyjnymi ścianki działowej gk a przegrodami pionowymi i poziomymi 

stykającymi się ze ścianką musi być ułożona taśma izolacyjna wyspecyfikowana przez producenta 
systemu gk redukująca wibracje, 

− montaż wełny może nastąpić wyłącznie w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza w czasie 
montażu, jak i stale po jego wykonaniu nie przekracza wartości wskazanych przez producenta systemu gk 
i jednocześnie w warunkach braku występowania zjawiska wykraplania pary wodnej w wełnie, 

− ścianka działowa gk powinna być montowana zgodnie z wytycznymi producenta systemu gk. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy  
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiaru jest 1 m2  wykonanej okładziny sufitowej lub ściennej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 

8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
 

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
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8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  
i badania przy odbiorze.  
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie  
z powyższym opisem i wytycznymi producenta. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się 
następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili 
stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń. W celu 
pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych 
robót. 

 Odbiór montażu konstrukcji  

− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
− sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków. 

Odbiór montażu izolacji  

− sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami 
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła), 

− sprawdzenie rodzaju wełny, 
− sprawdzenie dokładności ułożenia, 
− sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania). 

Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych 

− sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
− sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 
− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 
− sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi 

nieobłożonych kartonem, 
− sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów, 
− sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
− sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd). 

Odbiór użytych taśm klejących i odbiór szpachlowania połączeń  

− sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie. 
 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 

niż 2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 

2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− roboty przygotowawcze, 
− montaż, 
− prace porządkowe, 
− wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.  
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z renowacją istniejących parkietów drewnianych, która zostanie wykonana w ramach dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji 
technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach 
projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu 
Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
renowacji zachowawczej parkietów w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku Pałacu. W ramach 
niniejszej ST  przewiduje się remont istniejących parkietów zachowując spójność estetyczną pomieszczeń.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną 
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć,  
że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym 
Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te 
okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator 
przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną 
wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć 
wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on 
uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu 
parametrów opisanych w przedmiarze. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej części 
„Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej. Elementy zniszczone i brakujące parkietu należy uzupełnić 
przy pomocy klepek zachowujących te same parametry techniczne co podłoga istniejąca. 
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3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 3 specyfikacji technicznej. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomice, 
− wkładki dystansowe, 
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji transportu materiałów i elementów podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. 
Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Parkiet należy 
przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i 
opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Przed przystąpieniem do wykonania 
podłóg powinny być zakończone: 
- oczyszczenie powierzchni z desek i pozostałości po kleju (w przypadku renowacji parkietu),  
- oczyszczenie podłoża, 
- wietrzenie pomieszczeń. 
Nie można rozpocząć układania parkietu przed przygotowaniem podłoża. Należy wykonać szlifowanie 
istniejącego podłoża, albo wylewkę, aby uzyskać pożądany poziom we wszystkich miejscach w danym 
pomieszczeniu. Układanie parkietu na nierównym podłożu szybko wywoła jego wypaczenie i prace będzie 
trzeba wykonywać od samego początku. 
Zaleca się, aby przed ułożeniem parkietu zdjąć wszelkie warstwy wykończeniowe, usunąć wypełnienia między 
belkami z gruzu/polepy i zastąpić je wełną mineralną wg warstw podłogowych pomieszczeń Dokumentacji 
Projektowej. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna 
być niższa niż 15° i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. Wymienić uszkodzone elementy podłogi nośnej. 
Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co najmniej na 24 godziny 
przed układaniem parkietu. 
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5.3.  Wykonanie robót 

W przypadku podłóg przeznaczonych do przełożenia i renowacji, elementy zniszczone i brakujące parkietu 
należy uzupełnić, a następnie przystąpić do cyklinowania. 
W całkowicie pustym pomieszczeniu przystąpić do szlifowania powierzchni przy użyciu szlifierki taśmowej 
(cykliniarki). Najlepszy efekt otrzymuje się szlifując zgodnie z kierunkiem ułożenia słojów drewna. Za 
pierwszym razem użyć średnioziarnistego papieru ściernego, który odsłoni surową powierzchnię drewna i 
wygładzi ją. Po raz drugi szlifować parkiet papierem drobnoziarnistym. Wysprzątać i odkurzyć pomieszczenie: 
powierzchnię przeznaczoną do malowania, ale również ściany i sufit (szczególnie po cyklinowaniu). Wyczyścić 
parkiet wodą z dodatkiem środka myjącego. Do czyszczenia można użyć specjalnego środka do usuwania wosku 
z drewna. Czyszczenie jest niezbędne, ponieważ usuwa zabrudzenia i zewnętrzne warstwy wosku oraz 
zapobiega zabrudzeniom taśm ściernych podczas szlifowania.  
Lakier może pomóc zachować naturalny wygląd drewna, podkreślić usłojenie albo zmienić barwę parkietu. 
Lakiery wodne zachowują naturalny wygląd drewna. Naturalna barwę utrzymamy również stosując lakiery 
poliuretanowe. Lakier rozpuszczalnikowy nada drewnu złocisty odcień i podkreśli rysunek słojów. Aby zmienić 
kolorystykę drewna warto sięgnąć po lakier barwiący. Przy zmianie kolorystyki drewna bez podkreślania jego 
mazerunku należy wybrać któryś z lakierów barwiących, zawierający odpowiednie pigmenty. Starannie nałożyć 
pierwszą warstwę lakieru płaskim pędzlem, zaczynając od okna i posuwając się w stronę drzwi. Lakier należy 
rozprowadzać zgodnie z ułożeniem słojów drewna. Pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin, po czym 
delikatnie wygładzić powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym i odkurzyć. Nałożyć drugą warstwę 
lakieru. Pozostawić do wyschnięcia. Zaleca się nałożenie trzeciej warstwy lakieru w pomieszczeniach o dużym 
natężeniu ruchu. Odczekać minimum 24 godziny przed wniesieniem mebli i innych przedmiotów. Parkiety 
nowe, pokryte kurzem, pyłem gipsowym lub cementowym mają odczyn alkaliczny, w związku z tym zaleca się 
użycie preparatu neutralizującego, który umożliwi prawidłową przyczepność nałożonego lakieru. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, czystości i 

zawilgocenia, 
− równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 

łatę, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni ułożonego parkietu, 
− jakości (wyglądu) powierzchni lakierowanej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanego parkietu w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji technicznej. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podłoga nie powinna być odebrana. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− podłogę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć parkiet i ponownie wykonać. 
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8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 

8.3.  Odbiór parkietów 

Odbiór gotowych parkietów następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania parkietu stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi  
w pozostałych punktach. Podłogi drewniane powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża, 
− szerokości i prostoliniowości spoin. 
 
Odbiór gotowych podłóg powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym  
w szczególności: 
PN-EN 13647:2004   Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny  

z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-03156: 1997   Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac 
wykończeniowych polegających na montażu elementów gotowych, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie 
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska  
i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. 
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 
 

1.2.  Zakres stosowania 

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

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia oraz 
elementów gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 2. Wszystkie materiały oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu użyte do wykonania prac określonych 
niniejszą ST muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie 
stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 
(znak B lub CE). 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Producenci wyposażenia w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach montażu 
konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. By w sposób 
właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy bezwzględnie stosować się 
do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta  i dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport 
na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.  
  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca m.in: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym  
i mocnym podkładzie. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego 
producenta, dostawcy. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu wyposażenia powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okładziny ścian i 
wykładziny posadzek. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
 

5.3.  Zakres prac montażowych 

W zakresie prac koniecznych do wykonania w związku z wyposażeniem obiektu należy wykonać montaż 
elementów w pomieszczeniach w których przewiduje Dokumentacja Projektowa. Miejsce ich montażu określa 
ściśle Dokumentacja Projektowa.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy  
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały  
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona  
w świadectwo kontroli jakości producenta. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiaru jest komplet wykonanych robót montażowych. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
 

8.2.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, 
dokumentacją projektową oraz ST. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane 
z kontrolą jakości ponownie. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych. 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, które zostaną wykonane w ramach 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie 
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i 
okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. 
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
Pałacu Lubomirskich.” 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże 
gruntowe. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni posadzkowej pełnej z piaskowca oraz niezbędnych podbudów, obrzeży i krawężników.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnic z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystapieniem do robót.  Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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2.2.  Potrzebne materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
− obrzeża betonowe, 
− płyty posadzkowe pełne z piaskowca, 
− piasek – kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających wymagania 

PN-EN 13043:2004, 
− cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004, 
− beton zwykły klasy B15,  
− żwir. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, 
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie  
i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi 
technologicznymi producenta. 

5.2.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu 
i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem  
do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie 
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem  
do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie  
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z PN-88/B-04481( metoda I lub II). 

5.3.  Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie  
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14  MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

5.4.  Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego  

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 
przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania 
podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym  
co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 
rozkładania i wwibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć  
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.5.  Wykonanie nawierzchni  

5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru posadzki oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne posadzki oraz deseń ich układania powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową. 

5.5.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostki należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
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5.5.3. Ułożenie nawierzchni z płyt z piaskowca 

Układanie posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją producenta płyt 
posadzkowych. 

5.6.  Osadzenie obrzeży betonowych  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251  
i ST „Betonowanie konstrukcji”, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanych ławach w miejscu  
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni  
z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny 
przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 

6.2.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone  
do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
przedstawiać na życzenie Inspektora Nadzoru wyniki bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 
600 m2 powierzchni ułożonych w nawierzchni). 
 

6.3.  Badania w trakcie i po wykonywaniu robót  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów 
robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót  
z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona  
od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem 
każdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
− sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

• konstrukcję nawierzchni, 
• równość nawierzchni, 
• profil poprzeczny, 
• równoległość spoin, 

− sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne  
jednak nie rzadziej niż co 100 m, 

− odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać± 3 cm, 
− sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na: 

• każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m, 
• dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%., 

Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04  
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
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Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm. 
Obrzeża 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenie 
linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 1 cm. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża – m2 (metr kwadratowy), 
− wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej – m2 (metr kwadratowy), 
− wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – m2 (metr kwadratowy), 
− ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych– m2 (metr kwadratowy), 
− osadzenie obrzeży i krawężników betonowych – m (metr bieżący). 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena wykonania robót obejmuje: 

− zakup materiałów, 
− transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,  
− transport do miejsca wykonywania prac, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie(jeśli jest wymagane) podbudowy, 
− ułożenie i ubicie(jeśli jest wymagane) nawierzchni, 
− wypełnienie spoin, 
− osadzenie obrzeży betonowych, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie stanowisk pracy, 
− wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 14157:2005  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły. 
PN-EN 12620+A1:2010   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1:2012   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, parkingów  

i torowisk tramwajowych.  Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-19707:2003  Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 
BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. 
Umowa, warunki Kontraktu. Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej  
dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsię-
wzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój 
Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku, 
Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
− 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
− 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. 
− 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
− 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 
− 45312310-3 – Prace dotyczące zabezpieczenia przeciwpiorunowego. 
− 45315000-8 – Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego sprzętu  

budowlanego. 
− 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia. 
− 45314300-4 – Kładzenie kabli. 
− 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne. 
− 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
− 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
− 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji  
elektrycznej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  
Przedmiotem opracowania jest modernizacja  istniejącej instalacji elektrycznej budynku z aluminiowej na miedzianą 
oraz uzupełnienie w siedmiu salach na parterze o oświetlenie ekspozycyjne oraz  zaprojektowanie instalacji elektrycznej 
w piwnicy. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne", pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego  
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych  
a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.  
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych  
wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność  
z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją  
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający  
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,  
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
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Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych  
w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy  
ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
− przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
− drabinki instalacyjne, 
− koryta i korytka instalacyjne, 
− kanały i listwy instalacyjne, 
− rury instalacyjne, 
− kanały podłogowe, 
− systemy mocujące, 
− puszki elektroinstalacyjne, 
− końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
− pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,  
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy  
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją  
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony  
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych 
(bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy  
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy  
ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii  
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio  
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 
ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze  
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości 
ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
− kucie bruzd i wnęk, 
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
− montaż uchwytów do rur i przewodów, 
− montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
− montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
− oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez  
korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod  
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, 
uszkodzenia izolacji itp.). 
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Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają 
jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy  
przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się 
stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których  
może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia – miejsce, w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy  
dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany  
od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią  
instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia  
dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako: 
− naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
− sztuczny (wykonany w celu uziemienia). 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości  
lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
− stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana, 
− miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana. 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody, 
ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu 
(szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów: 
− Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie 

dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów 
dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

o grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm  
dla aluminium, 

o krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
− Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody  

naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody  
montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem 
nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę  
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową,  
natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona  
strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie 
ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji  
uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się  
tu następujące grupy czynności: 
− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
− kucie bruzd, 
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
− osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
− montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części  

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań 
piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji  
wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie  
dodatkowych środków ochrony. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,  
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania  
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów  
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych  
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości  
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami  
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać  
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie  
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione  
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom  
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia  
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być  
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również  
posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać 
przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni  
badawczych.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania  
w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji  
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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 2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, dokumentacji technicznej). 
 
Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się przewóz 
urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,  
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.  
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami. 
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją 
energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby  
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć  
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy 
przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie  
prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano  
Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną 
przeciwporażeniową. 

 5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

− wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku, 
− lokalizacja urządzeń, 
− wykonanie przekuć przez przegrody. 
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 5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Opis instalacji 

Przewiduje się zasilanie pomieszczeń z istniejących tablic administracyjnych budynku zlokalizowanej na piętrach  
budynku. Tablice ze względu na wiek oraz zastosowane zabezpieczenia wymagają częściowej modernizacji lub całko-
witej wymianie. Wymianie wymagają również instalacje elektryczne, które były ostatnio układane w latach 60 ubiegłego 
wieku i są aluminiowe. Z tego względu należy wymienić instalację gniazdkową na miedzianą 2,5 mm2 oraz oświetle-
niową na 1,5mm2 Cu. Dla innych urządzeń przekrój przewodu miedzianego należy dobrać w zależności od obciążenia i 
wymaganego zabezpieczenia prądowego. 
Przyłącza linii kablowych do tablic nie są przedmiotem niniejszego projektu. 
 
Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 
Przyjmuje się następujące wysokości montażu jeżeli na planach instalacji nie podano inaczej: 
• łączniki oświetleniowe 1,4 m  
• gniazdka wtyczkowe 0,30 m lub na listwach podparapetowych 
Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej. Stosować puszki instalacyjne 
pogłębione, montaż na ściankach (osprzęt instalacyjny natynkowy). 
 
Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia po-
winny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia rozdzielcze należy 
oznaczać tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale przytwierdzonymi do podłoża – elementy umieszczone we-
wnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczać należy odpo-
wiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do obwodów odbiorczych obsługujących powierzchnie publicznie 
dostępne mogą być identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy roz-
dzielczej. Nie dotyczy to elementów, które zasilone są w inny sposób niż pozostałe w obrębie tego samego pomieszcze-
nia np. sprzed wyłącznika głównego instalacji. Elementy takie muszą być specjalnie oznaczone. 
 
Segregacja obwodów 
• przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez ułożenie w odpowied-
nich odstępach lub w oddzielnych systemach (przedziałach) kanałów instalacyjnych i rurek. 
• przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur wodnych nie powinny być prowadzone bliżej niż 150 mm od rur 
wody gorącej i 75mm od rur wody zimnej. 
 
Elementy mocujące 
• wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe 
• nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału 
• mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z architektem i / lub inspektorem nadzoru ro-
bót budowlanych 
• robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą być opracowane rysunkowo i przedsta-
wione do zatwierdzenia przez zespół projektowy. 
 
Przestrzenie instalacyjne 
Tablice administracyjne zasilania ogólnego (oświetlenie, gniazda, wentylatory) zostały zaprojektowana we wnękach na 
ścianie w miejscu istniejących tablic, które należy zdemontować. Całość instalacji zasilającej poszczególne odbiory  
będzie prowadzona pod wykończeniem ścian i sufitu w rurkach PVC. 
 
Zabezpieczenia 
• Zabezpieczenia nadprądowe 
– obwody odbiorcze: wyłączniki instalacyjne miniaturowe o charakterystyce „B” w obwodach gniazdek użytku  
ogólnego oraz zasilania fancoili,  wyłączniki instalacyjne miniaturowe o charakterystyce „C” w obwodach lamp wyła-
dowczych i sieci gwarantowanej 
• Zdolność wyłączania: 
Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymywać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania 
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• Zabezpieczenia nadprądowe i ochrona przeciwporażeniowa: 
Zabezpieczenia nadprądowe muszą spełniać warunki automatycznego odłączenia uszkodzonego urządzenia od źródła 
zasilania w określonym przepisami czasie. Czas upływający od uszkodzenia do odłączenia zasilania nie powinien prze-
kroczyć 5s dla urządzeń ręcznych, użytkowanych w warunkach zaklasyfikowanych BB4 lub jednocześnie BB3 i BC3 
czas ten nie powinien przekroczyć 0,2 s. 
• Zabezpieczenia różnicowo-prądowe i ochrona przeciwporażeniowa: 
– wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30mA należy zastosować w obwodach gniazd wtyczkowych użytkowanych 
w warunkach BB3 i BC3 
• Ochrona przeciwprzepięciowa: 
– ograniczniki przepięć kl. „C” w tablicy piętrowej 
– bardziej precyzyjna ochrona – opcja użytkowników 
 
Instalacje odbiorcze 
Pomieszczenia 
• Zasilanie bezpośrednie z tablicy administracyjnej piwnicy, parteru i poszczególnych pięter (łącznie 4 tablice) - zasile-
nie obwodów oświetleniowych, gniazd gospodarczych.  Dla obwodów wymagających rezerwowania zasilania jak sys-
tem SAP wymagane będzie ułożenie dodatkowej linii zasilającej rezerwowej (z innego pola stacji transformatorowej) 
lub zastosowanie zasilania z akumulatorów o podtrzymaniu przez minimum 72 godziny.  Szczegóły według rzeczo-
znawcy ds. p.poż. 
• Wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach z zapasem 
przewodu 15 cm jeżeli nie podano inaczej na planach instalacji. 
• Gniazdka wtykowe pojedyncze sieci ogólnej i gwarantowanej 230V zakończone ramką systemową dla użytku ogólne-
go we wszystkich pomieszczeniach. Rozmieszczenie zgodnie z planami instalacji. W pomieszczeniach gniazda łączyć 
przelotowo. 
• Podłączenia innego wyposażenia elektrycznego pomieszczeń zgodnie z planami instalacji. 
• Wysokości montażu osprzętu elektrycznego w pokojach: 
Kolor osprzętu – wg decyzji architekta 
– gniazdko podwójne 230V – 16A, IP20 sieci ogólnej na wysokości 0,3 m 
 
Łazienki 
Zasilanie pomieszczenia z tablicy administracyjnej – sieć ogólna. 
• Wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach z zapasem 
przewodu 15 cm jeżeli nie podano inaczej na planach instalacji. 
• Wysokości montażu osprzętu elektrycznego łazienkach: 
• Podłączenia innego wyposażenia elektrycznego pomieszczeń zgodnie z planami instalacji. 
Kolor osprzętu – wg decyzji architekta 
– gniazdko pojedyncze 230V/16A, IP44 z osłoną uchylną / wysokość montażu 1,4m (o ile nie podano inaczej). 
 
Pomieszczenie pomocnicze 
Zasilanie pomieszczenia z tablicy administracyjnej – sieć ogólna. 
• Wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach z zapasem 
przewodu 15 cm jeżeli nie podano inaczej na planach instalacji. 
• Gniazdka wtykowe 230V pojedyńcze zakończone ramką systemową dla użytku ogólnego. Rozmieszczenie zgodnie z 
planami instalacji (instalacja istniejąca).   
Rozmieszczenie zgodnie z planami instalacji. Gniazda łączyć przelotowo. 
• Podłączenia innego wyposażenia elektrycznego pomieszczeń zgodnie z planami instalacji. 
• Wysokości montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach: 
Kolor osprzętu – wg decyzji architekta 
– gniazdko pojedyncze 230V/16A, IP44 z osłoną uchylną / wysokość montażu 1,4m (o ile nie podano inaczej). 
– gniazdko podwójne 230V – 16A, IP44 dla podłączenia zmywarki/młynka na odpady montowane na wysokości 0,5 m 
 
Uziemienia  
Projektowana sieć zasilająca niskiego napięcia zbudowana będzie w systemie TN-S. Należy wykonać instalację połą-
czeń wyrównawczych na powierzchni biurowej obejmujących instalacje sanitarne i metalowe elementy konstrukcyjne. 
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6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 

 6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w obecności  
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi  
normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 
Próby i pomiary będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów  
wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego  
odpowiedzialność. Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich 
powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami na swój 
koszt (materiał i robocizna). W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób  
Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków 
Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem.  

 6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych  
polegających na kontroli: 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów, 
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.  

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu  
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz  
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator  
dwuuzwojeniowy. 

− stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych  

protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.3.  ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI I MATERIAŁAMI 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach  
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane,  
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne  
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. Obmiaru robót dokonuje się z natury 
(wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
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− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
− dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 7.2. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie  
dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
− przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie,  

gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej. 

 7.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają  
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym  
ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi  
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

 7.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
− dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył  

i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000  
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9 

 9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych  
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru  
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona  
na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 

lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają również: 
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− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót  

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania  
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

10. DOKUMENY ODNIESIENIA 
 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia `
    elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych. 
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PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

PN-EN 60529:2003   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 

Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 
(Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania  
(Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 
220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029   Kod do oznaczania barw. 
PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budow-
lanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw  
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań  
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Część „A” – 
Rozbudowa i remont budynku Urzędu Miasta Czeladź oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
pomieszczeń obiektu, remont instalacji wewnętrznych, remont i przebudowa zagospodarowania terenu wokół 
budynku Urzędu Miasta Czeladź na działkach nr 30, 198, 199, 200, 201/2, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2 – km 21; 250 – 
km 30 zlokalizowanych w Czeladzi  przy ul. Katowickiej; obręb Czeladź”. 
 
      CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robót budowlanych 
      CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
      CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji teletechnicznych. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji słaboprądowych 
dla budynku Pałacu Lubomirskich, zlokalizowanego na terenie parku w Przeworsku.  
Ta część projektu obejmuje: 
- System włamania i napadu 
- Kontroli dostępu 
- System CCTV  
- System sygnalizacji alarmu pożaru piętra. 
   

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie 
określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Połączenie między piętrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem 
przyłączeniowym 
Gniazdo przyłączeniowe - Stały punkt przyłączeniowy, gdzie zakończone są kable okablowania poziomego. 
Główny punkt dystrybucyjny - Punkt przyłączeniowy między okablowaniem szkieletowym a okablowaniem 
poziomym; zawiera elementy sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia sprzętu telekomunikacyjnego, zakończenia 
kabli, sprzęt aktywny oraz kable krosowe. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
teletechniczne roboty instalacyjno - montażowe.  
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak  
i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, 
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kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych  
i oświetlonych. 
Kable i przewody w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
 

2.2. Warunki dostawy 

Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego jakość – określona 
w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien: 
− dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
− dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
− zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, 

zawierający następujące dane: 
• nazwę i adres producenta, 
• datę i numer kolejny badania, 
• oznaczenie wg PN i BN, 
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

 

2.3. Potrzebne materiały 

 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, dokumentacji technicznej). 
 
Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy (na żądanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− samochody dostawcze; 
− wiertarki; 
− specjalistyczny sprzęt do prawidłowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego; 
− mierniki. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Transport materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, 
bądź przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Lokalizacja urządzeń 
Centrale systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), SWiN, KD oraz CCTV umieszczone będą na parterze w 
pokazanych lokalizacjach. 
 
5.2. Wymagania dla urządzeń 
Zgodnie z polskimi normami i przepisami następujące urządzenia muszą posiadać homologację i świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w Polsce: 
– centralka sygnalizacji pożarowej, czujki optyczne dymu, przyciski ręczne, sygnalizatory (CONBP Józefów) 
– centralka oddymiania, czujki optyczne dymu, przyciski ręczne (CONBP Józefów) 
– Urządzenia antenowej instalacji zbiorowej (URTiP). 

 
5.3. Uwagi ogólne 
1. Zaprojektowane instalacje muszą być wykonane zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm, przepisów i 
wytycznych oraz zaleceniami producentów poszczególnych systemów. 
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt wykonawczy oraz dokonać koordynacji 
międzybranżowej. 
3. Sposób układania kabli teletechnicznych należy uzależnić od innych instalacji elektrycznych w obiekcie. Kable 
powinny być chronione przed uszkodzeniami poprzez ułożenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych 
PCV. Przy układaniu kabli należy zachować jak największe odległości od innych instalacji elektrycznych, zwłaszcza 
o napięciu 220 V i wyższym (min. 20 cm) lub dokonać separacji galwanicznej poprzez zastosowanie stosownych 
przegród metalowych. 
4. Pionowe odcinki kablowe instalacji prowadzić w rurkach kablowych PVC. Zejścia z sufitu do puszek należy 
wykonać podtynkowo w rurkach PCV. 
5. Ekrany kabli i obudowy urządzeń należy uziemić zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami i wzajemnego oddziaływania instalacji elektrycznych tj. zmniejszenia pętli 
sprzężeń, zakłóceń, przesłuchów itp. 
6. Pionowe trasy kablowe zainstalować należy w pionie instalacji teletechnicznych. 
7. Wszystkie kable, urządzenia teletechniczne należy ponumerować unikalnym numerem identyfikacyjnym 
wykonanym  w sposób nieścieralny.  
8. Wszystkie uszczelnienia pożarowe należy oznakować analogicznymi nieścieralnymi opisami z podanie nazwy 
środka, firmy wykonującej uszczelnienie i daty uszczelnienia. 
9. Prace prowadzić po zapoznaniu się z DTR-kami urządzeń. 
 
Uwaga: 
1.W przypadku zastąpienia przyjętych rozwiązań technicznych ujętych w niniejszym projekcie innymi, co najmniej 
równoważnymi co do parametrów technicznych i użytkowych, systemami wymagana jest zgoda projektanta oraz 
zleceniodawcy. 
2.Wymaga się aby oferenci zapoznali się z projektami branż związanych. 
3. Wymaga się aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy wykonywaniu powyższego typu instalacji. 
 
5.4. Prowadzenie instalacji 
Pionowe prowadzenie kabli wykonać w pionach kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych, 
biegnących wzdłuż klati schodowej budynku. 
Poziome trasy kablowe (od skrzynki  teletechnicznej) w lokalu do pionu instalacyjnego) prowadzić należy w ścianach, 
podłodze lub suficie  rurkach giętkich wzmocnionych. 
 
Zapasy kabla należy umieścić w pomieszczeniach gdzie instalowane będą główne lub pośrednie punkty 
poszczególnych systemów. Przewody na klatce schodowej, korytarzach i lokalach układać w sposób niewidoczny na 
ścianach, sufitach po istniejących trasach kabli i przewodów aluminiowych podlegających wymianie. 
Dla poszczególnych instalacji przewiduje się przykładowo następujące kable i przewody: YDY, YDYp, YKY. 
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Standard koryt i uchwytów kablowych:  

– dla łączności telefonicznej i teleksowej, kable i przewody o średnicy żył 0.5 mm 
– dla sygnalizacji alarmowo-pożarowej przewody - dla pętli dozorowej YnTKSY o średnicy 0,8 mm, dla 

elementów wykonawczych pętli sterowań przewody niepalne (typu HTKSH PH90) o średnicy od 1 do 1,5 
mm 

– dla połączeń instalacji antenowej - RG 6 
– dla pozostałych systemów kable zgodne z instrukcjami fabrycznymi i obowiązującymi przepisami. 

 
5.5. Odbiory techniczne instalacji 
1. Należy zapewnić udział przedstawiciela dostawcy systemu lub pracowników firm autoryzowanych przez 
producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montażem, podłączeniami i uruchomieniem systemów. 
2. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z projektem technicznym oraz dokonać 
niezbędnych pomiarów kabli wymaganych dla danych systemów. 
3. Należy uruchomić i zaprogramować systemy, a następnie wykonać funkcjonalne próby sygnalizacji, alarmowania i 
transmisji danych. 
4. Skorygować usterki stwierdzone w czasie prób. 
5. Przeprowadzić szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi systemów. 
6. Dostarczyć dokumentację powykonawczą (karty katalogowe, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, itd.) oraz 
instrukcje obsługi poszczególnych systemów zgodnie z zaktualizowanymi planami budynku. 
7. Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Zleceniodawcy. 
8. Przedstawić podpisane protokóły z pomiarów wszystkich wymaganych parametrów odbiorowych instalacji 
teletechnicznych, których wyniki będą podstawą odbioru instalacji oraz warunkiem uzyskania certyfikatów i 
poprawności wykonania każdej z instalacji. 
9. Wykonawca uwzględni w swoim zakresie wszelkie nakłady pracy poniesione na zadośćuczynienie powyższym 
warunkom jak również związane z zaprogramowaniem oraz wykonaniem pomiarów odbiorczych i certyfikujących o 
ile są wymagane. 
10. Przed przystąpieniem do ofertowania / w tym specyfikacji ilościowej/ w interesie oferenta leży potwierdzenie u 
producenta lub dystrybutora systemu kompletności zastosowanego rozwiązania. 
 
5.6. System SWiN (system włamania i napadu)  
System SWiN opiera swoje działanie o technologię LSN. Elementy detekcyjne są łączone pętlowo. System wykrywa 
automatycznie każde urządzenie i przypisuje mu miejsce (adres) na pętli. W przypadku uszkodzenia jednego z 
urządzeń lub przerwania pętli system pracuje dalej.  
Pojedynczy system MAP 5000 (lub równoważny) obsługuje maksymalnie 8 modułów pętlowych. Do każdego z nich 
można dołączyć do 127 elementów wykonanych w technologii LSN. Długość jednej pętli LSN wynosi maksymalnie 
1000 m, a jej maksymalna obciążalność wynosi 300 mA. Okablowanie pętli musi być wykonane z przewodu 
ekranowanego o przekroju 0,6-1,0 mm. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowego zasilania do dołączanych do 
pętli elementów z dwóch niezależnych źródeł AUX, w które wyposażony jest każdy moduł LSN. Obciążalność 
każdego ze źródeł wynosi 500 mA. 
Kolejne moduły LSN można wykorzystywać poza magistralą wewnętrzną, którą prowadzi się w obudowie głównej. 
Magistrala zewnętrzna ma maksymalną długość wynoszącą 1000 m. Wykonuje się ją z przewodu ekranowego lub 
nieekranowanego o średnicy 0,6-1,0 mm. Do każdej wyniesionej lokalizacji, w której ma znajdować się wyniesiony 
moduł LSN należy doliczyć wyniesioną obudowę rozszerzeń, zasilacz, a także dwa akumulatory 12 V o pojemności 
17 Ah każdy. W jednej wyniesionej obudowie rozszerzeń można umieścić maksymalnie dwa moduły LSN.  
Do dołączenia elementów konwencjonalnych wykorzystuje się moduł urządzeń konwencjonalnych EMIL. Obsługuje 
on do 6 urządzeń i jest podłączany do pętli jak każde inne urządzenie wykonane w technologii LSN. 
Manipulatory systemu można podłączać do magistrali wewnętrznej (znajdującej się wewnątrz obudowy) lub też do 
magistrali zewnętrznej. Na każde cztery manipulatory trzeba zaplanować jeden zasilacz. Poniżej znajdują się 
informacje na temat elementów składowych systemu. 
 
Panel główny (wyłącznie do montażu na magistrali wewnętrznej): 
Rozmiar systemu: 
- do 1500 adresów 
- do 500 obszarów 
- do 1000 użytkowników 
- zdalne programowanie i monitoring przez złącza Ethernet 
Wejścia wyjścia: 
- 8 nadzorowanych wejść 
- 1 nadzorowane wejście antysabotażowe 
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- 2 programowane wyjścia 
- 1 wyjście AUX 
Manipulator ( montaż na wewnętrznej i zewnętrznej magistrali) 
- język definiowany dla każdego użytkownika 
- obsługa 12 języków 
- wyświetlacz dotykowy z intuicyjnymi ikonami, dostępność treści zależna od praw dostępu 
- kontrola nad funkcjonowaniem systemu 
- uzbrajanie i rozbrajanie dzięki zależności pomiędzy strefami. 
Moduł LSN ( do montażu  na magistrali wewnętrznej  i zewnętrznej) 
Struktura: 
- interfejs pomiędzy centralą a urządzeniami peryferyjnymi 
- 1 pętla LSN do 1000m długości 
Cechy: 
- zapewnia jedną pętlę LSN lub dwa odgałęzienia  
- jeden moduł obsługuje do 127 urządzeń LSN 
- 2 wyjścia AUX (po 500mA każde) 
Moduł komunikacyjny (do montażu na magistrali wewnętrznej) 
- trzy nadzorowane wyjścia do podłączenia urządzeń sygnalizacyjnych 
- dwa nienadzorowane i programowane wyjścia typu OC 
Zasilacz 
- do 32 zasilaczy w systemie 
- 2 niezależne wyjścia napięcia stabilizowanego 28V DC 
- 28V używana przez moduł Emil w celu zapewnienia lokalnie zasilania 12V dla dołączonych urządzeń 
Cechy: 
- moc 150W dla zasilania systemu oraz ładowania akumulatorów 
- 1 wyjście 24V DC AUX (500mA) 
- 2 styki do przekazania informacji błędach napięcia stałego i zmiennego 
- niezależna obsługa dwóch akumulatorów 24V/80Ah 
Moduł elementów konwencjonalnych (do podłączenia w pętli LSN) 
- sześć wejść na urządzenia konwencjonalne 
- cztery wyjścia 
- tamper 
Urządzenia detekcyjne  
- czujka ruchu 
- czujnik sejsmiczny 
- czujnik stłuczenia szkła LSN 
- kontakt magnetyczny LSN 
- czujnik napadu LSN 
- moduły rozszerzające LSN 
 
5.7. System Kontroli Dostępu 
Zaproponowany system kontroli dostępu oparto o wyrób  bazujący na transmisji IP pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemu. To znaczy,  elementy wykonawcze (czytniki kart, zamki, kontakty i przyciski) podpięte będą do 
lokalnych kontrolerów, te zaś podłączone do sieci IP. W sieci znajdą się także serwer zarządzający systemem i 
zbierający dane oraz stacja robocza wizualizującą oraz obsługująca bieżącą pracę systemu.  
Oprogramowanie stanowi kompleksowe, autonomiczne rozwiązanie kontroli dostępu dla firm małej i średniej 
wielkości. Jego instalacja jest niesłychanie prosta i szybka. Nie wymaga instalowania systemu baz danych ani 
zarządzania nim.  
Można wykorzystać takie same czytniki i karty, jak stosowane w średnio- i wielkoskalowych systemach BIS/ ACE 
Access Engine, co zapewnia ochronę inwestycji w przypadku przyszłej rozbudowy. Dzięki opcji personalizacji kart 
oprogramowania Access PE można projektować własne identyfikatory, pobierać obrazy przy użyciu kamer USB i 
korzystać z najpopularniejszych drukarek kart. Oprócz standardowych modeli drzwi można skorzystać z 
rozszerzonych funkcji wejść/wyjść i wpływać na różnego rodzaju warunki, monitorując wejścia i ustawiając wyjścia. 
W oprogramowaniu Access PE można zastosować dwa moduły rozszerzeń. System wizyjny po jednej stronie i system 
blokowania offline po drugiej. System blokowania offline (OLS) jest zintegrowany z oprogramowaniem Access PE, 
co umożliwia korzystanie z tej samej karty w obu systemach. Dzięki zintegrowanym funkcjom wideo oraz 
możliwości korzystania z licznych urządzeń sieciowych operator może na przykład przeprowadzić weryfikację wideo, 
porównując strumienie bieżącego obrazu z zapisanym w bazie danych wizerunkiem osoby proszącej o dostęp. 
Dodatkowy nadzór obszarów przed i za daną osobą zapewnia firmie ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 
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5.8. System CCTV 
Zakłada się zastosowanie systemu zarządzania zapisem wizyjnym, który umożliwia intuicyjne zarządzanie cyfrowym 
obrazem, dźwiękiem i danymi w sieci IP. Powinien posiadać interfejsy do podłączenia różnych systemów oraz 
urządzeń innych producentów, a także spełniać normy konieczne do integracji z takimi rozwiązaniami. Od systemu 
oczekuje się również obsługi systemów analogowych (nowych bądź już istniejących) i tworzenia w połączeniu z 
technologią IP architektury hybrydowej. Konieczne jest, aby możliwa była kontynuacja pracy systemu w przypadku 
awarii serwera zarządzającego jak i rejestrującego.  
Oprogramowanie projektowanego systemu powinno umożliwiać zarządzanie i sterowanie całym systemem oraz 
monitorowanie go. Jeden serwer powinien obsługiwać nawet do 2000 kamer lub nadajników. Projektowany system 
powinien umożliwiać również wybór wersji rozszerzonej, w której będzie obsługiwał nawet do 30 komputerów 
zarządzających jednocześnie tworząc architekturę składającą się z wielu oddzielnych fizycznie lokalizacji.  
 
Oprogramowanie powinno zawierać takie składniki, jak np.: 
- menadżer zapisu - odpowiedzialny za zapis i odtwarzanie nagrań, dźwięku, danych, równoważenie obciążenia w  
nośnikach i awaryjne przełączanie dla systemu pamięci masowej iSCSI,  
- klient konfiguracyjny - odpowiedzialny za konfigurację systemu i zarządzanie nim, 
- klient operacyjny - odpowiedzialny za monitorowanie i obsługę systemu, 
- usługa klienta mobilnego - odpowiedzialna za transkodowanie strumieni obrazów bieżących i zapisanych. Dzięki 
usłudze urządzenia klienckie z obsługą wideo będą  
w stanie wyświetlać wysokiej jakości obraz przy niskiej szerokości pasma sieci,  
- aplikacja mobilna - umożliwiająca zdalny dostęp do obrazów bieżących  
i zapisanych w podglądzie pojedynczym i poczwórnym, a także umożliwiająca tworzenie powiadomień i 
udostępnianie nagrań np. pracownikom monitoringu, 
- klient sieciowy - odpowiedzialny za zdalny dostęp do obrazów bieżących  
i zapisanych w podglądzie pojedynczym i poczwórnym. Umożliwiający również wyszukiwanie danych tekstowych i 
wyzwalanie eksportu zapisanego obrazu na serwerze zarządzającym. 
 
System powinien zapewniać poprawną pracę z kamerami z uwzględnieniem: 
- obsługi kamer sieciowych i nadajników MPEG-4 i H.264, kamer sieciowych MPEG-4 i H.264, SD i HD, 
odbiorników, cyfrowych rejestratorów wizyjnych czy krosownic, 
- obsługi rozdzielczości HD: 720p i 1080p, 5, 8 i 12 megapikseli, 
- systemu inteligentnej analizy obrazu i inteligentnego wyszukiwania materiału dowodowego po generowanych 
metadanych, 
- automatycznego uzupełniania sieci, 
- definiowalnych obszarów zainteresowania, 
- funkcji inteligentnego śledzenia, 
- ustawienia jakości obrazu w zależności od typu dodanej do systemu kamery, 
- obsługi kamer innych producentów za pośrednictwem RTSP, MJPEG oraz zgodnie z profilem S ONVIF. 
Projektowany system musi umożliwiać skanowanie urządzeń sieciowych oraz przydzielanie im adresów IP. Interfejs 
powinien być zbudowany w oparciu  
o konfigurowalne drzewo logiczne. Powinna istnieć możliwość monitorowania stanu  
w jakim znajdują się w danym czasie urządzenia, a także konfigurowania minimalnego i maksymalnego czasu zapisu. 
System powinien umożliwiać ustawienie częstotliwości odświeżania i jakości obrazu dla każdej z kamer pracujących  
w systemie, a także wsadową aktualizację oprogramowania układowego urządzeń IP. 
Zakłada się, że system będzie w stanie definiować nawet 10 harmonogramów zapisu, które uwzględniać będą dni 
wolne od pracy i wyłączone z harmonogramu. Obsługa zdarzeń systemu powinna umożliwiać realizację funkcji 
zdarzeń złożonych (wynikających z algebry boolowskiej), wywoływania skryptu poleceń przy wystąpieniu zdarzenia, 
przypisywanie zdarzeń grupom użytkowników i rejestrowanie zdarzeń w zależności od pracującego harmonogramu. 
Projektowany system powinien umożliwiać generowanie alarmów w zależności od harmonogramu, rozpoczynanie 
zapisu z kamery wyzwalającej alarm i definiowanie nawet 100 priorytetów alarmowych. 
Podczas definiowania użytkowników system powinien umożliwiać: 
- tworzenie grup użytkowników, 
- dostosowywanie drzewa logicznego dla każdej z grup użytkowników (widoczność tylko tych urządzeń, do której 
użytkownik ma dostęp), 
-  definiowanie uprawnień użytkowników dotyczących zabezpieczania, usuwania, eksportowania i wydruku obrazu, 
- definiowanie uprawnień użytkowników do pliku rejestru, 
- przydzielanie priorytetów grupom użytkowników w zakresie sterowaniem PTZ oraz dostępu do kamer należących 
do krosownicy, 
- przydzielanie poszczególnym grupom użytkowników do obsługi poszczególnych kamer w zakresie dostępu do 
obrazu bieżącego, odtwarzania obrazu lub dźwięku, wyświetlania dodatkowych metadanych lub sterowania kamerami 
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PTZ, 
- logowanie z podwójną autoryzacją - przyznawanie przywilejów i priorytetów przy logowaniu do systemu przez 
dwóch użytkowników jednocześnie. 
 
System zarządzający monitoringiem powinien umożliwiać intuicyjną pracę dzięki: 
- elastycznemu oknu obrazu, umożliwiającemu konfigurację w kwestii dowolnego łączenia okien o różnej wielkości i 
w różnych układach, bez konieczności trzymania się skonfigurowanych fabrycznie układów, 
- możliwości przełączania każdego z okien obrazu na wyświetlanie obrazu odtwarzanego, 
- możliwości podglądu odtwarzanego obrazu w wielu oknach równocześnie, 
- możliwości wyświetlania w oknach obrazu bieżącego, obrazu odtwarzanego, dokumentów tekstowych, map lub 
stron internetowych, 
- możliwości wybrania kamery dwukrotnym kliknięciem lub metodą "podnieś i upuść" z map lokalizacji, drzewa 
logicznego lub drzewa ulubionych, 
- organizacji odbiorników w formę ścian monitorów z poziomu operatora, 
- sterowaniu monitorami analogowymi dołączonymi do odbiorników metodą "podnieś i upuść". 
Projektowany system powinien być tworzony w oparciu o licencje bazowe i licencje, za pomocą których można 
rozszerzyć jego możliwości detekcyjne i sprzętowe.  
 
Podczas pracy z nagraniami projektowany system powinien zapewniać: 
- wyszukiwanie na podstawie ruchu w nagraniach (poprzez użycie algorytmów inteligentnej analizy obrazu), 
- wyszukiwanie nagrań z prezentacją graficzną dzięki specjalnie dostosowanej do tej funkcji osi czasu, 
- ustawianie znaczników w trybie podglądu na żywo i trybie odtwarzania, 
- możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe lub do zewnętrznej pamięci USB, 
- możliwość wyszukiwania dodatkowych danych w celu dokładniejszego odnalezienia nagrania, 
- uzyskiwanie danych z systemów takich, jak czytniki kart, bankomaty, punkty sprzedaży, stacje benzynowe lub 
układy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. 
  
System powinien umożliwiać użytkownikowi końcowemu rozszerzanie swoich funkcji poprzez wewnętrzny edytor 
skryptów poleceń z obsługą języków C# oraz Virtual Basic .Net.  
IVA - system inteligentnej analizy obrazu: 
Dzięki niezależnej pracy w każdej kamerze, system Bosch IVA (lub równoważny) realizuje swoje funkcje bez 
wykorzystania centralnego serwera analitycznego. Dostępny jest szeroki wybór zaawansowanych funkcji wykrywania 
w zakresie od nieruchomych obiektów 
po śledzenie trajektorii. Bieżące obrazy są od razu analizowane, a strumień danych wyjściowych towarzyszy 
przekazowi sygnału wizyjnego. Wszystkie zdarzenia są natychmiast wyświetlane, zaś dane mogą być także 
zapisywane w pamięci w celu ich późniejszego podglądu. Jako kompletne rozwiązanie systemowe, funkcjonalność 
IVA gromadzi szeroki zakres szczegółowych danych o monitorowanych miejscach, zapewniając możliwość 
wyszukania każdego zdarzenia - nawet tych, które wcześniej nie zostały skonfigurowane jako alarmowe. 
Funkcjonalność IVA gromadzi dane dotyczące wszystkiego, co dzieje się  
w aktywnych obszarach każdego monitorowanego miejsca. Dane o analizie zawartości obrazów są generowane i 
przechowywane razem z zarejestrowanym obrazem w  formie metadanych. Metadane zawierają szczegółowe 
informacje na temat wszystkich obiektów znajdujących się w obrębie monitorowanych obszarów,  wchodzących na 
nie lub je opuszczających. Analiza nie kończy się na bieżących obrazach - funkcjonalność Bosch IVA (lub 
równoważny) może realizować rozpoznawanie zdarzeń także podczas odtwarzania nagrań. Zapisane metadane, 
zawierające proste ciągi tekstowe opisujące określone szczegóły obrazu, zajmują o wiele mniej pamięci i są łatwiejsze 
do przeszukiwania niż zapisane obrazy. Przeszukując metadane za pomocą inteligentnych mechanizmów 
wyszukiwania danych, takich jak wyszukiwarki internetowe, funkcjonalność IVA szybko odnajdzie odpowiedni 
materiał bez konieczności skanowania całego zapisu. 
 
5.9. Sygnalizacja Alarmowa Pożaru 
5.9.1.  Centrala sygnalizacji pożarowej 
5.9.1.1.  Analogowa adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej 
 
Ogólny opis 
Centrala sygnalizacji pożarowej należy do urządzeń analogowych typu adresowalnego. Automatyczne czujki 
pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, które zapewniają wykrywanie pożaru, są przyłączone w zamkniętych 
pętlach do centrali sygnalizacji pożarowej i są identyfikowane jako pojedyncze elementy. W zależności od struktury 
budynku czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe mogą być pogrupowane softwareowo w logiczne strefy. Centrala 
sygnalizacji pożarowej może zarządzać co najmniej 32.000 różnych stref. 
Centrala sygnalizacji pożaru została zbudowana jako całkowicie modułowa przy użyciu modułów, które są wpinane 
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na szynie. Niemożliwe jest, aby moduł wpiąć niepoprawnie na szynie. Szyna ta zapewnia modułom zasilanie i 
komunikację z kontrolerem wewnętrznym centrali. Miejsce, w którym dany moduł zostanie wpięty na szynie może 
być wybrane całkowicie losowo w zależności od wymagań funkcjonalnych danej instalacji. Centrala sygnalizacji 
pożarowej może być wyposażona w sumie w 46 modułów, z których co najmniej 32 może być analogowymi 
adresowalnymi modułami pętlowymi. 
 
Moduły posiadają obudowę z plastiku, która zabezpieczenia podzespoły elektronicznie przed czynnikami 
zewnętrznymi. W przypadku uszkodzenia lub problemów z danym modułem, może on być wymieniony bez 
konieczności odłączania zasilania lub przeprogramowania centrali sygnalizacji pożarowej.   
Okablowanie np. pętli jest przyłączane do zdejmowalnych zacisków, które są wpinane do modułów. Każde połączenie 
jest oznakowane w sposób jasny i przejrzysty. 
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna spełniać wymagania normy PN-EN 54-2 oraz normy PN-EN 54-4. 
 
Kontroler wewnętrzny centrali sygnalizacji pożarowej 
Moduły wpinane na szynę centrali sygnalizacji pożarowej są obsługiwane przez kontroler wewnętrzny. Firmware, 
dane konfiguracyjne oraz wszystkie ustawienia są przechowywane w pamięci flash kontrolera. Dane konfiguracyjne 
oraz ustawienia są przechowywane również w modułach wpiętych na szynę. Uszkodzenie lub brak modułu może być 
sprawdzony poprzez panel dotykowy kontrolera centrali. 
Kontroler Centrali jest standardowo wyposażony w graficzny panel dotykowy, za pomocą którego można obsługiwać 
cały system sygnalizacji pożarowej. Panel dotykowy LCD ma co najmniej 14,5 cm (mierzono średnicę) oraz wysoką 
rozdzielczość minimum 320 x 240 pikseli. Czytelność tekstu na ekranie jest zapewniona poprzez podświetlenie z tyłu. 
Użytkownik może zmieniać ustawienia kontrastu. Kontroler centrali powinien być wyposażony w co najmniej 11 
czerwony, żółtych i zielonych diod LED, które sygnalizują stan pracy centrali sygnalizacji pożarowej. 
Panel dotykowy prezentuje w przejrzysty sposób informacje o alarmie pożarowym, uszkodzeniu itp. Wbudowany 
brzęczyk może być aktywowany (ton ciągły lub modulowany) w celu wzbudzenia zainteresowania obsługi obiektu w 
przypadku jakiegoś zdarzenia. Każde zdarzenie musi być potwierdzone przez obsługę, po potwierdzeniu brzęczyk jest 
wyciszany. Na panelu dotykowym wyświetlane są następujące informacje w przypadku wystąpienia zdarzenia: adres 
logiczny, czytelny opis strefy logicznej oraz miejsca detekcji zdarzenia (minimum 32 znaki). 
Na tym samym ekranie obsługa ma możliwość skasowania alarmu lub uruchomienia alarmu II stopnia 
(ewakuacyjnego). W dolnej części panelu dotykowego znajduje się pasek stanu, na którym wyświetlane są ogólne 
informacje na temat aktualnych zdarzeń. Obsługa centrali sygnalizacji pożarowej odbywa się za pomocą intuicyjnego 
menu. Użytkownik przyciska palcem panel dotykowy LCD, porusza się po menu i wybiera interesujące funkcje. 
Następujące funkcje mogą być wyzwolone co najmniej przy pomocy panelu dotykowego: 
o skasowanie 1 czujki, strefy dozorowania lub całego systemu, 
o wyłączenie brzęczyka 
o wyciszenie sygnalizatorów akustycznych 
o włączenie oraz wyłączenie bypassu/blokowania czujek lub grupy czujek 
o przełączanie trybu pracy dzień/noc 
o przeglądanie informacji z licznika zdarzeń 
o ustawianie daty i godziny 
o przełączenie czujek/grup czujek w tryb testowania 
o zmiana profilu detekcji wielokryteriowych czujek pożarowych 
o zmiana opisu strefy logicznej lub miejsca detekcji 
Wszystkie zdarzenia są przechowywane w pamięci zdarzeń (liczniku zdarzeń). Licznik zdarzeń ma pojemność 10000 
zdarzeń jest przechowywany w pamięci flash kontrolera centrali. W przypadku kompletnego uszkodzenia zasilania 
zdarzenia pozostaną zapisane w pamięci. 
Każde zdarzenie jest przechowywane wraz z: 
o unikalnym numerem 
o datą i godziną wystąpienia 
o adresem logicznym elementu lub miejsca detekcji 
o opisem elementu lub miejsca detekcji 
Przy użyciu menu użytkownika możliwe jest odczytywanie pamięci zdarzeń w chronologicznym porządku.  
W celu wyszukiwania konkretnych informacji można użyć opcji filtrowania w zakresie danego: 
o Zdarzenia 
o Przedziału czasowego 
o Elementu/miejsca detekcji  
 
Język prezentacji informacji o zdarzeniach, pamięci zdarzeń oraz menu użytkownika może być w łatwy sposób 
zmienione na: 
Angielski / Niemiecki / Francuski / Turecki / Holenderski / Rumuński / Polski / Rosyjski / Włoski 
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Wersja językowa jest niezwłocznie ustawiana zgodnie z wyborem użytkownika bez konieczności restartu centrali.  
Użytkownicy mogą zostać podzieleni na 4 różne grupy. W zależności od poziomu użytkownika ustalany jest dostęp 
do danych funkcji. Funkcje użytkownika i grupy ustalone są zgodnie z normą PN-EN 54-2. 
o W sumie można zdefiniować conajmniej 10 różnych kont użytkownika. Logowanie odbywa się przy użyciu 

numeru seryjnego oraz 8 cyfrowego kodu PIN. W przypadku loginu dla instalatora często bardzo praktyczne jest 
zdefiniowanie automatycznego odłączania pewnych funkcji np. sygnalizatorów, stałych urządzeń gaśniczych lub 
urządzeń transmisji alarmu pożarowego.  

o Domyślnie centrala jest wyposażona w programowalny przełącznik - zamek z kluczem, który można ustawić w 
3 pozycjach. Przy pomocy klucza użytkownik może wykonywać pewnie zaprogramowane wcześniej operacje 
bez konieczności używania panelu motykowanie w celu ich uruchomienia.  

o Układ logiczny centrali sygnalizacji pożarowej zawiera automatyczny zegar z kalendarzem oraz co najmniej 19 
kanałami. Kanały te można indywidualnie programować jako program dzienny, w którym dla każdego dnia 
można zaprogramować 10 ustawień użycia jednego z 19 kanałów. Umożliwia to dostosowanie działania systemu 
np. w dni wolne od pracy. Przy użyciu tych kanałów wyzwolić można konkretne funkcje np.  

o Aktywacja wyjścia 
o Przełączanie w tryb nocny 
o Blokowanie/bypass czujek lub logicznych grup czujek 
o Zmiana poziomu czułości automatycznych czujek pożarowych 
o Zmiana profilu detekcji czujek wielokryteriowych  
 
 
Potwierdzenie alarmu pożarowego 
Przy pomocy panelu dotykowego możliwe jest potwierdzanie alarmu pożarowego wygenerowanego przez 
automatyczne czujki pożarowe lub ręczne ostrzegacze pożarowe. Praca centrali może być skonfigurowana w dwóch 
różnych trybach pracy - nocnym i dziennym.  
Na panelu dotykowym wyraźnie wyświetlana jest informacja w jakim trybie pracy działa central. Przełączane na tryb 
dzienny odbywa się poprzez przekręcenie klucza lub za pomocą panelu dotykowego.  
o Tryb nocny. 
Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie nie ma obsługi odpowiedzialnej za system sygnalizacji 
pożarowej. Każdy wykryty alarm pożarowy jest automatycznie przesyłany "na zewnątrz" oraz automatycznie 
uruchamiana jest sygnalizacja ewakuacji obiektu.  
o Tryb dzienny. 
Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie przebywa obsługa odpowiedzialna za system 
sygnalizacji pożarowej. W przypadku wygenerowania alarmu pożarowego uruchamiane jest odliczanie czasu do 
potwierdzenia przyjęcia alarmu. W tym przedziale czasu osoba odpowiedzialna za system, poinformowana o 
wystąpieniu alarmu, zobowiązana jest podejść do centrali sygnalizacji pożarowej. Poinformowanie o wystąpieniu 
alarmu pożarowego musi nastąpić poprzez włączenie brzęczyka w centrali oraz syrenki alarmowej / komunikatu 
głosowego / systemu pagerowego lub DECT. Przyciskając "Przyjęcie alarmu" na panelu dotykowym, osoba ta 
potwierdza, że przyjęła informację o alarmie i że uda się zweryfikować prawdziwość alarmu pożarowego. 
Niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia alarmu sygnały ostrzegawcze są wyłączane, a użytkownik ma czas na 
zweryfikowanie alarmu (drugi czas opóźnienia). Jeżeli potwierdzenie alarmu pożarowego nie zostanie dokonane 
przed upłynięciem czasu na weryfikację centrala sygnalizacji pożaru automatycznie przechodzi w alarmowanie II 
stopnia, rozpoczyna sygnalizację akustyczną i optyczną alarmu (ewakuacja obiektu) oraz dokonuje niezbędnych 
wysterowań (np. wysyła informację do straży pożarnej, jeżeli transmisja jest przewidziana).  
Czas na weryfikację alarmu jest programowany w zależności od logicznej strefy dozorowej oraz czasu niezbędnego 
na dotarcie obsługi do danej strefy/czujki. Pracownik obsługi ma czas na dotarcie do danego miejsca detekcji a 
następnie na powrót do centrali i albo ręcznie potwierdzić alarm lub zresetować system korzystając z panelu 
dotykowego. Jeżeli w czasie weryfikacji centrala otrzyma kolejny sygnał alarmu lub wystąpi przerwanie linii 
dozorowej, automatycznie przejdzie w stan alarmowania II stopnia i rozpocznie sygnalizację akustyczną i optyczną 
alarmu (ewakuacja obiektu) oraz dokona niezbędnych wysterowań (np. wysyła informację do straży pożarnej, jeżeli 
transmisja jest przewidziana). 
Redundancja centrali sygnalizacji pożarowej 
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać pełną redundancję kontrolera poprzez użycie drugiego kontrolera 
jako slave dla kontrolera master aktualnie obsługującego system. W przypadku uszkodzenia kontrolera master, 
redundantny kontroler slave automatycznie przejmuje wszystkie funkcje systemu zapewniając poprawne działanie 
systemu w obiekcie.  
Zasilacz 
Centrala sygnalizacji pożarowej wyposażona jest w wymagane źródło zasilania 24VDC 6A w celu zasilenia szyny 
modułów, czujek, sygnalizatorów i innego przyłączonego wyposażenia. Zasilacz został zabezpieczony przed 
przeciążeniem przy pomocy odpowiednich bezpieczników. Zasilanie rezerwowe zapewnione jest poprzez 
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odpowiednie akumulatory o pojemności 24/38 Ah gwarantujące pełną autonomię systemu w czasie 72 godzin. 
Akumulatory są ładowane przez zasilacz w czasie krótszym niż 24 godziny. Moduł zasilania posiada termiczne 
zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatorów. W celu sprawdzenia poprawności działania akumulatorów 
wykonywany jest okresowy test. W przypadku gdy wynik tego testu jest negatywny na panelu dotykowym 
wyświetlany jest komunikat "Uszkodzenie akumulatorów". W przypadku zaniku zasilania podstawowego system 
automatycznie i bez zakłóceń przełącza się na zasilanie rezerwowe z akumulatorów. Po 10 minutach wyświetlany jest 
komunikat "Uszkodzenie zasilania podstawowego". Moduł baterii akumulatorów wyposażony jest w diody LED w 
celu sygnalizacji następujących stanów pracy: 
o Zasilanie podstawowe OK 
o Uszkodzenie/Zanik zasilania podstawowego 
o Uszkodzenie akumulatorów 
Moduł zasilania akumulatorowego posiada 2 pomocnicze wyjścia 24 VDC do zasilania urządzeń np. trzymaczy 
drzwiowych, paneli wyniesionych, itp. 
Te pomocnicze wyjścia są zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami 2800mA. W przypadku zaniku zasilania 
podstawowego, wyjścia te są zasilane z akumulatorów. 
 
5.9.1.2.  W trakcie obliczania należy wziąć pod uwagę, że system sygnalizacji pożarowej należy projektować z 
buforem bezpieczeństwa 15 procent dla każdej pętli dozorowej. 
 
5.9.1.3.  System powinien być wyposażony w zasilanie rezerwowe zapewniające jego pełną funkcjonalność w stanie 
dozorowania w czasie 30 godzin. 
 
5.9.1.4.  Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniać wystarczającą ilość prądu do poprawnego działania 
systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut 
 
5.9.1.5.  Moduł liniowy LSN 300 
Moduł liniowy LSN 300 służy do podłączania pętli dozorowej LSN, na której możliwe jest zainstalowanie 254 
elementów liniowych z rodziny LSNi (udoskonalona LSN) lub 127 elementów z rodziny klasycznej LSN. 
Maksymalny pobór prądu w linii to 300 mA. 
Maksymalna długość pętli to 1600 m i jest uzależniona od konfiguracji pętli oraz zastosowanego kabla. Istnieje 
możliwość stosowania kabli nieekranowanych. Maksymalny pobór prądu w linii to 300 mA i jest uzależniony od 
konfiguracji elementów i typu zastosowanego kabla. 
 
Parametry techniczne elektryczne 
Napięcie zasilania 20 V DC do 30 V DC /5 V DC ± 5 % 
Napięcie wyjściowe: 
o dla linii dozorowej LSN 30 ± 1.0 V DC 
o jako zasilanie dodatkowe 28 ± 1.0 V DC 
Max. pobór prądu 1750 mA przy 24 V DC 
Nominalny pobór prądu 
o Moduł 39 mA przy 24 V DC 
o Linia dozorowa LSN 1,7 x pobór prądu elementów w linii LSN 
o AUX 1,2 x zasilanie dodatkowe 
Maksymalny pobór prądu w linii 300 mA, uzależniony od konfiguracji elementów i typu zastosowanego kabla. 
Maksymalny pobór prądu dla zasilania dodatkowego (28 V DC) Max. 500 mA w pętli LSN (system ERT) lub 2 x 
max. 500 mA w dla dwu linii otwartych 
 
Parametry techniczne mechaniczne 
Elementy sygnalizacyjne/obsługi 2 diody LED (czerwona = alarm, żółty = uszkodzenie) 
1 przycisk (sprawdzenie diod LED) 
Materiał obudowy ABS, (UL94 V-0) 
Kolor obudowy: wykończenie matowe, antracyt RAL 7016 
Wymiary około 127 x 96 x 60 mm  (5.0 x 3.8 x 2.4 in.) 
Masa około 225 g 
Ograniczenia systemu 
Maksymalna długość pętli to 1600 m i jest uzależniona od konfiguracji pętli oraz zastosowanego kabla. 
Możliwe jest zainstalowanie 254 elementów liniowych z rodziny LSNi (udoskonalona LSN) lub 127 elementów z 
rodziny klasycznej LSN. 
Warunki środowiskowe 
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Dopuszczalny zakres temperatur pracy 
-5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F) 
Dopuszczalny zakres temperatur magazynowania 
-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) 
Dopuszczalna wilgotność względna 95 %, bez kondensacji 
Stopień ochrony obudowy zgodnie z normą EN60529  IP 30 
 
5.9.2.  Urządzenia do CSP 
5.9.2.1.  Drukarka termiczna 
Drukarka termiczna jest dostarczana w ramowej obudowie instalacyjnej. Jest podłączona do interfejsu S20 i modułu 
komunikacyjnego IOS0020A. 
 
5.9.2.3.  Moduł komunikacyjny  z interfejsem S20  i  RS232  
Moduł komunikacyjny IOS 0020 A jest wyposażony w następujące interfejsy: 
o Interfejs S20 
o Interfejs RS-232 
o Interfejs S1 
Możliwość połączenia z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Plena przez RS232. 
 
Dane techniczne 
Parametry elektryczne 
Napięcie wejściowe 20 VDC -30 VDC 
5 VDC ±5% 
Maks. pobór prądu 15 mA (przy napięciu 24 VDC) 
Maks. prąd wyjściowy AUX 1,3 A przy napięciu 24 VDC 
Maks. długość kabla 
o Interfejs 20 mA 1000 m 
o Interfejs RS-232 3 m 
Parametry mechaniczne 
Materiał obudowy tworzywo ABS, Polylac PA-766 (UL94 V?0) 
Masa 
o Bez opakowania ok. 175 g 
o Z opakowaniem ok. 350 g 
Warunki środowiskowe 
Temperatura pracy -5°C ÷ 50°C 
Temperatura przechowywania -20°C ÷ 60°C 
Dopuszczalna wilgotność względna 95%, bez kondensacji 
Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529 IP 30 
 
5.9.3.  Automatyczne czujki pożarowe 
5.9.3.1.  Automatyczna czujka dymu wyposażona jest w dwa sensory dymu.  
 
Posiada inteligentną analizę algorytmu detekcji pożaru z jednakową czułością dla pożarów wytwarzających widzialny 
dym. Czujka posiada następujące właściwości: 
- automatyczna detekcja dymu dzięki dwu sensorom optycznym (światło rozproszone) zbudowanym w dwóch diod 
LED o różnych kolorach/długościach fali (niebieski i podczerwień) 
- zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału; uzyskane istotne 
obniżenie podatności na alarmy fałszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu wykrywania 
- centralnie instalowany optyczny wskaźnik zadziałania w czujce jest widoczny pod każdym kątem, zatem nie jest 
konieczne ustawianie gniazda czujki względem wejścia do pomieszczenia. 
- proste rozwiązanie problemu wadliwego działania poprzez wymianę czujki (cała elektronika w głowicy czujki, 
gniazdo bez komponentów elektronicznych) 
- samokontrola sensorów, 
- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora, 
- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia 
- automatyczne adresowanie, 
- ręczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejących sieciach z odgałęzieniami,  
- 2 izolatory zwarć (jeden na wejściu drugi na wyjściu z czujki) zostały wbudowane w czujkę w celu zachowania 
działania innych elementów na pętli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne stosowanie 
przewodów o wytrzymałości funkcjonalnej.  



E-05.03.28. - INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 
Strona   183 

- kształt czujki oraz labirynt przeciw pyłowy jest tak zaprojektowany, aby umożliwiał swobodne przenikanie dymu do 
komory optycznej.  
- zabezpieczenie przeciw kradzieżowe przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek z gniazd, który może być 
opcjonalnie aktywowane 
- czujka wysyła sygnał przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiągnięte zostanie poziom równy 75% 
ustanowionego progu zadziałania,  
- zdalna diagnostyka, 
- kompensacja zabrudzenia 
- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z umową EFSG/F/97/005 
- czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umożliwiającym wymianę czujki za pomocą teleskopowego uchwytu 
do wysokości 8 m.  
- możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania, 
- przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwużyłowy kabel sygnałowy 
- wyjście dla wskaźnika zadziałania typu open collector, max. 0V przy 1.5 k? 
- wskaźnik alarmu: czerwony LED 
 
Parametry elektryczne: 
Napięcie zasilania: 15 V DC…..33 V DC 
Pobór prądu: < 0,55 mA 
Parametry mechaniczne: 
- Wymiary bez gniazda: ? 99,5mm x 52mm 
- Wymiary z gniazdem: ? 120mm x 63,5mm 
- Materiał obudowy: Plastik, ABS (Novodur) 
- Masa netto: 75g 
- Kolor obudowy biały (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa 
Parametry środowiskowe: 
- Stopień ochrony obudowy zgodnie z EN 60529: IP 40, IP 43 (ze szczelnym gniazdem) 
- Dopuszczalny zakres temperatur stosowania: -20 °C . . . +65 °C  
- Dopuszczalna wilgotność względna: <95% (bez kondensacji) 
- Dopuszczalna prędkość przepływu powietrza: 20 m/s 
 
5.9.4.  Gniazda czujek 
5.9.4.1.  Podstawowe gniazdo czujki 
Czujki są włączane w analogową adresowalną linię pętlową za pomocą uniwersalnego gniazda. Gniazdo posiada 
zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, które zabezpiecza przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek bez użycia 
dedykowanych narzędzi. Gniazdo nie jest wyposażone w żadne elementy elektroniczne. Gniazdo jest przeznaczone do 
montażu natynkowego i podtynkowego. W przypadku montażu podtynkowego w celu poprawnego prowadzenia 
okablowania zaleca się instalowanie gniazd w puszkach instalacyjnych typu 55.  
Należy także pozostawić wystarczającą ilość miejsca na potrzeby prostej późniejszej konserwacji systemu. Wejście i 
wyjście dla kabla są skierowane w dwóch różnych kierunkach, jak również kable mogą być połączone i skierowane w 
jednym kierunku. Gniazdo wyposażone jest w zaciski, które ułatwiają mocowanie kabli. Należy zapewnić możliwość 
podłączenia wskaźnika zadziałania. 
 
5.9.5.  Ręczne ostrzegacze pożarowe 
5.9.5.1.  Ręczny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, działanie pośrednie (typ B), koloru czerwonego 
wzór G dla montażu wewnętrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11, możliwość 
opcjonalnego oznakowania, właściwości i funkcje w local security network LSN improved (LSNi): 
- adresowanie analogowe  
- indywidualna identyfikacja ROP polegająca na wyświetlaniu adresu w celu szybkiej identyfikacji miejsca 
uruchomienia, 
- adresowanie automatyczne (pozycja urządzenia na pętli dozorowej) lub ręczne za pośrednictwem obrotowego 
przełącznika (umożliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),  
- sygnalizacja uruchomienia LED - czerwony mrugający 
- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu, 
- automatyczne resetowanie zamka po zamknięciu drzwiczek, 
- zintegrowane izolatory zwarć umożliwiające pełną funkcjonalność pozostałych elementów pętli w dozorowej 
przypadku przerwy lub zwarcia obwodu. 
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Parametry techniczne: 
Elektryczne 
- napięcie zasilania: od 10 do 33 V DC 
- pobór prądu: 0.25 mA 
Mechaniczne 
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 135 x 135 x 39 mm 
- Materiał obudowy: plastic, ASA 
- Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001 
- Masa: około 400 g 
Warunki środowiskowe 
A. Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529         IP 52 
B. Klasa klimatyczna zgodnie z normą EN 54-2   II 
C. Dopuszczalny zakres temperatur pracy     -10 °C to +55 °C 
 
5.9.6.  Zasilanie bateryjne 
5.9.6.1. System powinien być wyposażony w zasilanie rezerwowe zapewniające jego pełną funkcjonalność w stanie 
dozorowania w czasie 30 godzin. 
5.9.6.2. Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniać wystarczającą ilość prądu do poprawnego działania 
systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi  
w specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy.  
 
6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z instalacją urządzeń  należy do 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 
inspektor może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
 
6.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi 
wątpliwości, inspektor może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku 
tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
 
6.4. BHP i ochrona środowiska 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  
w pobliżu wykonywanych prac. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminu 
obmiaru., co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
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7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany obmiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót; 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego); 
− datę obmiaru; 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego; 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejność: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = 

wynik obmiaru; 
− ilość robót wykonanych od początku budowy; 
− dane osoby sporządzającej obmiar. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecności Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiór techniczny polega 
na sprawdzeniu: 
− wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
− potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami, 
− szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną; 
− jakości wykonania instalacji, 
− spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych odporności izolacji, 
− przewodów oraz dopuszczalnych temperatur. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
− Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię; 
− obmiar robót (jeśli wymagany); 
− wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne); 
− atesty jakościowe wybudowanych materiałów; 
− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
− sprawozdania techniczne  z prób ruchowych; 
− protokoły prób i badań; 
− protokoły odbioru robót zanikających; 
− rozliczenie z demontażu (jeśli jest); 
− wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno – ruchowych; 
− wykaz przekazywanych kluczy; 
− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inspektor. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy 

oświetleniowe itp., 
- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacja przed załączeniem. 
 
8.1.3. Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułożone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
-  inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 
montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy 
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.  
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych należy 
przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
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8.1.4. Odbiór końcowy (ostateczny) 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty wymienione w pkt. 8. 

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później 
niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym (końcowym) i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub 
Właściciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien: 
− zapoznać się z dokumentacją dot. odbioru technicznego instalacji; 
− w trakcie uruchomienia instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewnić prawidłową reakcję na zakłócenia i 
odstępstwa od warunków normalnych. 

Instalację można uznać za uruchomioną gdy: 
− wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo; 
− sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalacje można uznać za przyjętą do eksploatacji , gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów  
technicznych z dokumentacją, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też każda instalacja w budynku 
powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów celu  
sprawdzenia, czy spełnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 
przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób, powinni otrzymać i zapoznać się z 
uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary 
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami. W czasie prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania zamierzonego 
celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i projekcie budowlanym. Cena obejmuje: 
− robociznę; 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów; 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
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− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokół 
częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjętej 
w umowie, robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór komponentów, sposoby weryfikacji, a także 
sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementów wspomagających, są opisane w następujących Polskich 
Normach: 

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1:  Wymagania ogólne 
 i strefy biurowe. 
PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie 
instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. 
PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym. 
PN-EN 50310:2002Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym. 
PrPN-EN 50132-2-1Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Kamery   
telewizji czarno-białej 
PrPN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Monitory 
telewizji czarno-białej 
PrPN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Transmisja wizji  
PrPN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 
 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót robót instalacyjnych  
– instalacji C.O. dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji 
technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w ramach projektu 
„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 
powietrza 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji C.O. 
spełniającej aktualne wymagania Warunków Technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych 
w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach 
temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji  
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze  
odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji  
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur stalowych ocynkowanych 
średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi,  
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
 2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI  

2.2.1. Źródło ciepła 
Instalacja grzewcza zasilana będzie istniejącym kotłem gazowym o mocy 126 kW zlokalizowanym w piwnicy.  Zakłada 
się pracę kotła na stałych parametrach temperaturowych: 80/60°C. 

2.2.2. Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe. Grzejniki należy montować zgodnie z instrukcja 
producenta grzejników. Zastosowano grzejniki z podłączeniem dolnym. Każdy grzejnik należy dostarczyć z wbudowaną 
wkładką zaworową, głowicą termostatyczna, z kątową konsolą podłączeniową z funkcjami odcinania, napełniania  
i opróżniania grzejnika oraz zaworem odpowietrzającym. Piony i podejścia  do grzejników należy prowadzić 
podtynkowo w bruzdach ścian murowanych.  

2.2.3. Rury i armatura 
Instalację grzewczą wykonać z wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego łączone przez zaprasowanie. Rury 
prowadzone w bruzdach mogą być dostarczane w zwojach. Przewody prowadzone na wierzchu muszą być dostarczane 
w sztangach. Na rurociągach zabudować zawory odcinające kulowe oraz zawory odcinająco-regulacyjne.  
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2.2.4. Izolacja 
Rurociągi grzewcze izolować cieplnie zgodnie z WT. Rurociągi wody grzewczej prowadzone wewnątrz (80/60°C)  
należy izolować otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką o grubościach zgodnych 
z WT. 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(mK)) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów  1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w kom-
ponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
 
Uwaga: 
– przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
– izolację cieplną wykonać jako powietrznoszczelną. 

 
2.2.5. Zawiesia i podpory 
Do mocowania przewodów należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją wsporczą. Zastosowane zawiesze-
nia powinny zapewnić poprawną pracę kompensacji naturalnej oraz zapobiegać wygięciom instalacji pomiędzy podpo-
rami.  
 
2.2.6. Regulacja hydrauliczna instalacji 
Regulacja hydrauliczna odbywać się ma poprzez zawory regulacyjno-odcinające oraz zawory termostatyczne. 

3. SPRZĘT 

 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska 
jego akceptację.   
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

- Samochód dostawczy do 0,9t. 
- Samochód samowyładowczy 5t. 



S - 00.01.01 - INSTALACJA C.O. 
 

„SZLAKIEM ZESPOŁÓW PAŁACOWO - PARKOWYCH PRZEWORSKA I OKOLIC". ZAKRES 1. CZĘŚĆ 1. 
Strona   192 

4. TRANSPORT 

 4.1. PRZEWODY I KSZTAŁTKI 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić. 
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabez-
pieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową 
nie mogą być dłuższe niż 1m.  
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami  
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 
ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur 
o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane 
pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopusz-
cza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym 
uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w 
kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepusz-
czające światła.  

 4.2. GRZEJNIKI 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach  
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. 
Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 
przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie,  
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 4.3. ARMATURA 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować  
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone  
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać  
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 4.4. IZOLACJA TERMICZNA 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały  
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej  
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram,  
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych  
instalacji c.o. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami  
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych  
przez Ministerstwo Infrastruktury. 
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 5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.: 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 
- wytyczenie trasy przyłącza. 

 5.3. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH 
 

Główne rurociągi rozprowadzające instalacji ogrzewczych należy mocować maksymalnie wysoko. Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych  
(wsporników lub wieszaków). 
Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego  
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą  
kompensację wydłużeń cieplnych. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 
Zmiana rodzaju podpór nie może zmieniać zaprojektowanego układu kompensacji wody grzewczej i powodować  
nieprzewidzianych odkształceń przewodów. 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
– nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej powyżej przewodów elektrycznych. 
– nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej poniżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych. 
– minimalne odległości przewodów wody grzewczej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych  
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem 
a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych  
do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Podejścia wody grzewczej mają 
być dodatkowo mocowane przy urządzeniach.  
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem ela-
stycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 0,3%. W najniższych miejscach 
należy wykonać odwodnienia instalacji, a w najwyższych odpowietrzenia. Odpowietrzenia wykonać zgodnie  
z PN-91/B-02420. 
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub  
równoległych od krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 
aby na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 
 
5.4. POŁĄCZENIA RUROCIĄGÓW 
Instalacje grzewczą wykonać z wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego. Połączenia instalacji wykonać zgodnie  
z instrukcją producenta przez zaprasowanie. 
 
5.5. CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 
Instalacje ogrzewcze należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7m/s, aż woda będzie czysta.  
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury  
roboczej i przy największym natężeniu przepływu. Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą. 
Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być mniejsze niż połowa powierzchni 
przekroju rurociągu. W zależności od stopnia zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane, co najmniej 
dwukrotnie po 15÷20min. 
Podczas próby drożności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, temperatury i ciśnienia  
czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien wykazywać zanieczyszczeń.  
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5.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Parametry pracy: 

– Temperatura zasilania 80°C, 
– Temperatura powrotu 60°C. 
– Ciśnienie robocze 2,0 bar. 
– Ciśnienie próbne 6,0 bar. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest  
przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych)  
w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. Przed rozpoczęciem tej próby  
należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją.  
Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: 

– rurociąg powinien być napełniony wodą na 24h przed próbą, 
– temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 C, 
– podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła, 
– próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
– przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć. 
– przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy plastyczności przy  

temperaturze 20oC gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane  
w PN-79/M-34033, 

– obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się odbywać  
jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05MPa na minutę, 

– oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym, lecz nie większym niż 0,6MPa, 
– w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac  

związanych z usuwaniem usterek. 
Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych  
odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni.  
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją  
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. Z próby 
ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę. 
 
5.7. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
Na wszystkich głównych rozgałęzieniach rurociągów należy zabudować na każdym odejściu zawór odcinający oraz  
odcinająco-regulacyjny. Regulację hydrauliczną poszczególnych odbiorników należy zapewnić przy pomocy zaworów 
równoważących z pomiarem przepływu i spustem. 
Przed uruchomieniem instalacji należy wyregulować przepływy na poszczególnych obiegach i odbiornikach do wartości 
zgodnych z projektem i przedstawić protokół z regulacji oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; 
treść tego wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
 
5.8. ZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg załączonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03  
i PN-70/N-01270.07. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach  
technicznych i w miejscach widocznych. 
 
5.9. MOCOWANIE PRZEWODÓW 
Mocowanie rur wielowarstwowych w tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.  
Do mocowania przewodów należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją wsporczą. Zastosowane  
zawieszenia powinny zapewnić poprawną pracę kompensacji naturalnej oraz kompensatorów U-kształtowych. Rurociągi 
wody grzewczej mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach.  
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Maksymalny rozstaw uchwytów podano w tabeli: 
 

Średnica rury 
[mm] 

Odległość między uchwytami 
[m] 

14x2 1,20 
16x2 1,20 
20x2 1,30 

25x2,5 1,50 
32x3 1,60 

40x3,5 1,70 
50x4 2,00 

 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  

 6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji c.o. 

odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie,  

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo  
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji  
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie  
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań 
przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
Przy odbiorze instalacji c.o. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji c.o.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

               Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 8 

        8.2. WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA WYKONANIA INSTALACJI 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Kwota ryczałtowa montażu rur: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, 
- wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów, 
- przecinanie, obrabianie materiału przygotowanie do montażu 
- łączenie. 

Kwota ryczałtowa izolacji z pianki poliuretanowej obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
- montaż według instrukcji producenta. 

Kwota ryczałtowa montażu zaworów obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek rur, 
- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

Kwota ryczałtowa montażu grzejnika panelowego obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
- wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
- zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem. 

Kwota ryczałtowa próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- uruchomienie instalacji c.o, 
- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych  

temperatur. 
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Kwota ryczałtowa płukania instalacji c.o. obejmuje: 
- napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
- utrzymanie przepływu wody, 
- wypuszczenie wody z instalacji. 

Kwota ryczałtowa próby szczelności instalacji c.o. obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek 
- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury. 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda  
obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone 
i wartości orientacyjne. 
PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych  
i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 

 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu  
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych  
z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego dla zadania pn. „Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie 
dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic" w 
ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, Zakres 1. Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Przeworsku, Część 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla Pałacu Lubomirskich.” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, li-
nii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania przyłącza kanaliza-
cyjnego przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,  
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków gospodarczych i przemysłowych z 
określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na wyższy poziom w wyniku 
pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub 
w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie pra-
widłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której ścieki 
spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony jest w od-
powietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy wyposażony jest w armatu-
rę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanali-
zacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory robo-
czej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do ko-
mory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych do odprowa-
dzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania przyłącza do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przyłą-
cza, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać  
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie  
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione  
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 
specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami 
lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają  
wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji  
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie.  
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

− Ciągnik kołowy 37kW 
− Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 
− Prościarka do rur PE 
− Przyczepa dłużycowa do samochodu10,0t  
− Przyczepa skrzyniowa 5.0t 
− Samochód dostawczy 0,9t 
− Samochód samowyładowczy  5t 
− Samochód skrzyniowy  5-10t 
− Samochód skrzyniowy   5t 
− Spawarka elektryczna wirująca 300A 
− Ubijak spalinowy 200kg 
− Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,75t 
− Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów 
na plac budowy. 

 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 

- Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 
sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić two-
rzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej po-
wierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzy-
nię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było 
możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się 
transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.  

- W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub 
mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podno-
śnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych 
lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo 
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można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składo-
wanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. 
Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż 
czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Tem-
peratura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. 

 
Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu za-
pewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanie-
czyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając  
w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami  
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez  
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane  
Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowią Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Praw-
na. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy 
oraz włączenia do istniejącej sieci.  
Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włą-
czenia. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. Minimalna szerokość wy-
kopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop nale-
ży prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych 
projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia natural-
nej struktury gruntu. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego kra-
wędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjście 
/zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie pozio-
mo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mecha-
nicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m 
nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie pro-
jektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 
niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu 
podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzy-
skanie parametrów zagęszczania.  
Zabezpieczenie ścian wykopów z uwagi na ograniczenie ilości miejsca oraz bliskie sąsiedztwo istniejącego budynku 
mieszkalnego należy wykonać w formie wykopu obudowanego (rozpartego) z zachowaniem następujących wymagań: 
− górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren dla 

ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów; 
− rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie; 
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− powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu; 
− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu; 
− w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty; 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy 
do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 
obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. Zaleca się zasypać wykop 
gruntem dowiezionym; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułoże-
niu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęsz-
czania. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki spo-
sób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została 
wykonana. 
Użyty materiał i sposób zasypania  nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszko-
dzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania wykopu, 
poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
− 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych; 
− 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach; 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej usunięcia 
lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu. 

5.4. PODŁOŻE 
 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm – podsypka z piasku. Podłoża pod kanały i obiekty 
z materiałów sypkich o grubości 30cm – obsypka z piasku. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-83/8836-02 

5.5. UŁOŻENIE PRZEWODU KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Warstwę ocieplającą wykonać z keramzytu, grubości warstwy wokół rurociągu 02 – 0,3m. Podczas wykonania warstwy 
docieplenia należy zabezpieczyć ją przed wymieszaniem z gruntem obsypkowym np. oddzielając warstwy folią budow-
laną lub papą.   Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,95 – 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy za-
sypać gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym) z  zagęszczeniem warstwami, co 20 cm do współczynnika 0,95 – 0,98 
Proc. 

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  
SANITARNEJ 

 
Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne 
(osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy 
uzupełnić przed zasypaniem przewodu. 

5.7. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 odcinkami między 
zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie ciśnienia do 3 m sł. wody. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodno-
ści dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm 
i przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji In-
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spektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego. 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonania wykopów, 
- ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
- sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać wykorzystane do wyko-

nania instalacji. 
- sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub równorzędne decyzje oraz świadec-

twa jakościowe. 
- sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie są niezbędne) 
- sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością  
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projek-

towej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie podłoża, izolacji, za-

bezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury), 
- badanie szczelności przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 

warstw. 
 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 

±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celow-

niczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta-
łych przewodów – 5 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z two-
rzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla prze-
wodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów –   2 cm, 

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem  
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być  
wpisane do Dziennika Budowy. 

7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokona-
ny w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Od-
bioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-
niej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokó-

łów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ  
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 

zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji technicznej  

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
- montaż, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA 
 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemyprzewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401 -3:2002 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnienio-
wej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu 
(PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewo-
dowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doty-
czące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 588-1:2000  Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
PN-EN 588-2:2000  Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko-

łowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-64/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B 10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodo-

ciągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodo-

ciągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Przepisy i wymagania SANEPID. 

 
Umowa, warunki Kontraktu. 
Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

 


