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SST 1  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– Teren ogrodzić, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Obiekty kubaturowe 

- Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku 

znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem. 

- Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb 

budynku. 

- Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami 

fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 

miejsce składowania. 

- Elementy stolarki i ślusarki odwieść na składowisko. 

- Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym 

zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać 

gruntem rodzimym. 

- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

Obiekty inżynierskie 

Rozbiórka ogrodzenia 

- Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie 

elementów w miejscu składowania. 

- Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz 

wywieść. 

- Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

- Nawierzchnie na terenie budowy rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany 

gruz wywieść. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. Do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 

Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3] 

Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m] 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do wywiezienia i utylizacji. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SST 2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 

obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Wykopy. 

- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

- Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

- Podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty. 

- Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego. 

- Nasypy konstrukcyjne. 

- Zasypki. 

- Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe i piaski 

zagęszczalne. Wymagania dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Zasypki za mury oporowe: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– odporność na rozpad <5%. 
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Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące 

właściwości: 

– max. średnica ziaren d<120mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm 

– W<40%, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 

należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.2.   Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o 

nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 

stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na 

szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 

powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 

występowania niekorzystnych czynników. 

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
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5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym 

poziomem  

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 

zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 

porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

     5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.5.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 

prac w wykopie. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25cm. 

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.5.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed 

wykonywaniem posadzki. 

- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 

równomiernie jedną warstwą. 

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być 

warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 

według próby normalnej Proctora. 

5.6. Zasypki 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
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5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 

ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 

wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji 

przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie 

z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 
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– podkłady i nasypy – [m3] 

– zasypki – [m3] 

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 

wywozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 

opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali 

niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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SST 3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 

prefabrykowanych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali 

A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze 

stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  

plastyczności 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie   

a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 

- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 
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- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 

- 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. 

Odbiór stali na budowie. 

- 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. 

- 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. 

- Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

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. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 

Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 

3.  Sprzęt 
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Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu 

żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 

oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-

03264:2002. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-B-03264:2002 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 

łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

- 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 podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 

grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 

zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez 

ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak 

niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 

ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 

dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z 

rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej 

specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 

dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 

łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 

zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 

odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  
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SST 4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 

konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Pod betony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. 

bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących 

markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
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c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki 

papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien 

być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cemento 

samochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 

odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a 

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 

wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 

zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement 

nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

- Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
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do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 

pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody 

deszczowej i zanieczyszczeniem. 

- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych 

składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 

przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości 

powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie 

powinna być niższa niż klasa betonu. 

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. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i 

stałości zawartości frakcji 0–2mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu. 

– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, 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. 

– B-25 dla wykonania osłony izolacji 

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

– B-10 dla pod betonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
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2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, 

wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami). 

- Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania 

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 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 

norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

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. 

- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną 

ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników 

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 
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- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być 

krótszy niż 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 

do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m 

od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa 

należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 

zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 

pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 

większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 

zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 

na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 

zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę 

na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w 

jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 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 0,35–0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 

betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną 
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w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 

50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 

martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 

technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 
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– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 

niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 

zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 

w czasie co najmniej 7 dni. 

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. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być 

chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 

twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 

pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

- 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 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. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 

normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 
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- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 

najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy 

rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 

normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

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. 

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, 

- raki 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. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże 

pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
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B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-

10050. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z 

wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych 

poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Pod beton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie 

betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003- Beton. 

PN-EN 196-1:1996 - Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 - Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 - Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

PN-89/S-10050 - Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych 
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SST 5 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PREFABRYKATY 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji 

kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych polegających na: 

BUDOWY WIATY DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I 

MONTAŻEM URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH 

FITNESS ORAZ WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W 

MIEJSCOWOŚCI KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów 

żelbetowych. 

B.04.01.00 Obrzeża betonowe 

B.04.02.00 Krawężniki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być 

trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać 

świadectwo jakości (atest). 

2.1 Obrzeża betonowe prefabrykowane 

Charakterystyka obrzeży: 

– wysokość 20cm 

– szerokość 100cm 

– grubość   6cm 

Charakterystyka krawężników: 

– wysokość 30cm 

– szerokość 100cm 

– grubość   15cm 

 

a) Wymagania: 

Obrzeża  i krawężniki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

- Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości 

do 6 mm; w wysokości do 4mm; w grubości do 3mm. 

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

– skrzywienie w poziomie – do 5mm 

– skrzywienie w pionie – nie dopuszcza się 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5mm 
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– długość: do 30mm 

– ilość: 3szt/mb 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

b) Składowanie 

Prefabrykaty należy składować na równym podłożu, na podkładkach 

grubości co najmniej 80mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od 

ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad 

podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

c) Transport 

Prefabrykaty mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w 

położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed 

przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 

5.  Wykonanie robót 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.04.00.00, SST B.03.00.00 

Roboty betoniarskie. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań 

podanych w punkcie 2.0. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

– dla B.04.0100 – 1m wykonanego obrzeża i krawężnika 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9.  Podstawa płatności 

B.04.01.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 mb obrzeża i 

krawężnika która obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych 

do wbudowania. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST 6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z 

zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z za-

tarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą 

cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatar-

ciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 

asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.12.02.02  Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, 

jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20mm z zaprawy cemen-

towej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15mm z masy lastriko 

z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, 

oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i 

wyfroterowaniem. 

B.12.02.03  Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiałów płytkowych, 

przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, 

zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.12.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych. 

B.12.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i 

przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, 

posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i 

wyfroterowaniem. 
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B.12.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych 

ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za 

prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-

nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych 

terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami 

przyściennymi. 

B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywano podobna z listwami 

przyściennymi 

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem 

posiadającym strukturę antypoślizgową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

- Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

– grubość – 2 i 3mm, 

– masa 1m2 – 5,5kg, 

– twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
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– odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 

– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z 

dodatkiem środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie 

agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 

- Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

– szerokość 1300mm, 

– długość 10000mm, 

– grubość 1,9mm, 

– masa 1m2 wykładziny 3,5kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią 

użytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem 

smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza 

mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków 

uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 

mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 

25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków 

zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji 

(paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 

sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 

cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20mm i wyciąganych prostopadle 

do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – 

nie normalizuje się, 

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C 

zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5mm. 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 

1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe 

dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 

mm, 3,5 cm – 16 mm. 
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2.8. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5mm 

– krzywizna: 1,0mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5mm 

– grubość: ±0,5mm 

– krzywizna:  1,0mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa 

lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z 

dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 

nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 
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Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.9. Wykładzina dywanowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.11. Zaprawa samopoziomująca 

2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna 

2.13. Podwójna podłoga. 

Wymagania: 

– wysokość regulowana od 15–50 cm, 

– nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia, 

– nośność paneli – 10,0 kN/m2, 

– musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 

Higieny. 

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

– dobra przyczepność do betonu, 

– właściwości penetracyjne, 

– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

– elastyczny (od –20° do + 250°C) 

– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 

który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 

szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie 

powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementów budynku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych 

oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona 

do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 

zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych 

niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 

albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym 

ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i 

instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być 

niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania 

kleju. 

- Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których 

będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem 

rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły 

zakłady szerokości 2–3cm. 

- Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych 

przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach 

technologicznych. 

- Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
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- Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 

przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub 

arkuszy PCW. 

- Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin 

nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między 

płytkami. 

- Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię 

prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 

mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

- Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z 

PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i 

dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne 

jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 

określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość 

spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 

wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie 

– 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 

powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 

m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy po-

sadzkach jednowarstwowych. 

- Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie 

przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na 

ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

- Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano 

posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko. 

- Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co 

najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności 

poszczególnych ziaren kruszywa.  

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z 

ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie 

szlifować. 

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem 
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lnianym. 

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg 

warunków zastosowanego systemu. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 

posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 

naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew 
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podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 

sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 

nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SST 7 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY  CIESIELSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i realizacji robót ciesielskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

ciesielskich:                            

- wykonanie nowej więźby dachowej, 

- przedłużenie istniejącej więźby dachowej, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy 

realizacji   

   umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w 

opisie technicznym. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonywaniem robót ciesielskich:  

-   przygotowanie i montaż więźby dachowej, 

-   roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  

opracowania. 
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części  

    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1.  Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą 

krawędziaki sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować 

innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć 

wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 

konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 

czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i 

piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i 

owadobójczym. 

 

2.2 Łączniki 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki 

metalowe takie jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.  

  

3.  SPRZĘT 

  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania 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.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

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  
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5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 

2.1  

  

5.2.    Więźba dachowa. 

 

5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej. 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być 

składowane na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak 

aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych 

krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w 

celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem powinny 

być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową 

kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji 

dachu i zadaszenia schodów zewnętrznych muszą być przestrugane. Podczas 

obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się 

wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie 

otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny 

montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy 

przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej 

konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z 

użyciem odpowiedniego sprzętu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 

 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 

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. 

 

5.2.3.  Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna 

konstrukcyjnego, takie jak: 

- gęstość pozorną, 

- 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.  
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5.2.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego 

co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy 

element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.7 

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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

       Jednostkami obmiarowymi są: 

-  1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 

wykonania robót ciesielskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
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-     wykonanie nowej więźby dachowej, 

      -     przedłużenie istniejącej więźby dachowej, 

-  prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 

będących    

      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

 

1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 

2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 

 

9.2 Zalecane normy 

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.  
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SST 8 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY  POKRYWCZE 

1. Wstęp 

     1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z 

obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych wg SST B.16.00.00. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z 

obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-

B-27617/A1:1997. 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 

podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6mm 

2.8. Dachówka blaszana 
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Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5mm obustronnie 

ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia 

płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub 

poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. 

Kolor określa projekt techniczny. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do 

stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.9. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 

2.10. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub 

wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu 

drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze 

odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi 

wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, 

aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a 

do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 

niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między 

nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym 

do spadku i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
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e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach, 

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

 

5.3. Krycie dachówką ceramiczną 

a) krycie dachówką przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być 

wykonywane przy temperaturze powyżej +5° C, 

b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane 

obróbki blacharskie, 

c) dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur 

przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie 

dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od 

sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 

niż 1cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2mm na 1m i 30mm na całej 

długości rzędu, 

d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna 

być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony 

poddasza lub bezpośrednio do łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być 

łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, rynny powinny być mocowane do deskowania i 

krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50cm, spadki 

rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć 

wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 

5.6. Rury spustowe – z blachy jw. 

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 

pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane 

do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach niewiększych niż 3m, uchwyty 

powinny być mocowane 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 
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6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e)Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 

łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, 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: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po 

zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, sprawdzenie przyklejenia papy 

do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niż 5cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy 

dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

   Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności 

B.10.01.00 Pokrycie z papy. 

  Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

  Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania. 
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SST 9 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 

przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu. 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie 

podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 

tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym 

zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 

I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 

krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 

papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 

miejscach na każde 10m długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 

ciemnobrunatne zabarwienie. 

- wymiary papy w rolce 

– długość: 20m ±0,20m 

40 m ±0,40m 

60 m ±0,60m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm ±1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości 

co najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 

0,5mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 

podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych 

i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w 

jednej warstwie. Odległość między stosami – 80cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 

godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 

45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu 

pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w 

temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
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2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych tunelu. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o 

wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i 

aktualne atesty. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 

przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 

do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samo gasnący. Do ocieplenia stropodachów na 

płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek 

styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30mm – o głębokości do 4mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki 

±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5mm 

– grubość – 20–500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 

wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu 

powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 

oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
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Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z 

dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 

przepisów BHP i ruchu drogowego. 

2.4.2. Płyta spilśniona twarda 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny 

spełniać następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej 

grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 

mniejsza niż 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej 

masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie 

lepikiem asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i 

odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej 

powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
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d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 

nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed 

wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy 

asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw 

ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą 

być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 

sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 

oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–

1,5mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 

każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy 

kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego 

zatwierdzonego przez Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na 

warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z 

bloczków betonowych grub. 12cm, 

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą 

zaprawy cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 

styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 

wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm 

wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać 

drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
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przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 

do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 

innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geo włókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania 

ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

       PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na 

sucho. 
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SST 10 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na: BUDOWY WIATY 

DREWNIANEJ WRAZ Z URZADZENIEM BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ I MONTAŻEM 

URZADZEŃ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNETRZNYCH FITNESS ORAZ 

WYKONANIEM CZĘŚCI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W MIEJSCOWOŚCI 

KOPICE, GMINA GRODKÓW. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 

- beton B-15  

- cement portlandzki „25” do zapraw. 

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00 

- kostka betonowa gr. 8 cm , 

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 

Wg SST B.02.00.00 

2.4.Zieleń 

- sadzonki krzewów i bylin, 

- nasiona traw, 

- ziemia urodzajna. 

Zieleń średnia – krzewy 

Wymagania 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 

światło – nasłonecznienie, półcień 

odporność na niskie temperatury 

Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 

procentowy udział mieszanki – 30 

wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 

na skarpach – 30 g/m2. 

Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  Sprzęt 
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Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami 

transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w 

odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu 

robót torowych i drogowych oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronów 

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem 

mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości 

nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

5.2.1.2. Zieleń 

- wykonanie trawników 

– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III 

zadarnionym i zagruzowanym w terenie płaskim z rozbiciem brył, 

zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i 

wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z 

transportem taczkami i wyrównaniem terenu. 

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych 

siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, 

zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

- posadzenie krzewów i drzew 

– Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z 

wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dołków o średnicy i 

głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków 

ziemią urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-

towaniem pozostałej ziemi. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia 

– jakość dostarczonych prefabrykatów 

– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 
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7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

B.17.01.01. Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni. 

B.17.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi 

końcowemu. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0. 

10.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie 

wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów 

wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 

zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 

opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na 

czynniki chemiczne. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki 

wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z 

niestopowych stali konstrukcyjnych. 

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-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o 

dostawy. 

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i 

kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu 

kształtowników. 

 

 

 

 

 

 

 


