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 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie zbiornika retencyjno – technologicznego wraz z budynkiem  
technicznym 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi . 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach. 

budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi 
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,  

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 



wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych         i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - nałoży przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie      z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - należy prze/ to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie u\ liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową       i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet 
specyfikacji technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia                   
i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . uwzględniającymi 
podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego. 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,                   
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 



mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę            
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

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

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 



2.1.       Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych             z 
Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna 
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                        
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta       i 
Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT   

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, 
który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych  prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie               i gotowości 
do pracy.   

 4. TRANSPORT      

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów.    

                                                                                                                      
5. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  polskimi normami . 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

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

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 



odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie . przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
. 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                       WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 

B 01.00.00 INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. 
 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych. 
 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA : 
 
Ośrodek Narciarski „Kotelnica-Białczańska” sp. z o.o. ul. Środkowa 181 b; 34-405 Białka Tatrzańska 

4. TYTUŁ PROJEKTU : 
 
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNO – TECHNOLOGICZNEGO WRAZ  
Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM 

 

5. ZAKRES REALIZACJI : 
 

Budowa zbiornika retencyjno-technologicznego z budynkiem technicznym 

 

6. LOKALIZACJA CJI : 

 
Białka Tatrzańska 

 
B.02.00.00- ROBOTY ZIEMNE 

l.  Wstęp 

1.1.. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w zakresie objętym projektem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



1.3.Zakres robót objętych SST 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Zasypki 

B.02.03.00. Transport gruntu i gruzu 

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 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Wykopy pod fundamenty wykonać ręcznie. 

 

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. Wvkopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

1) dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

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

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

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

2) 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. 

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczanie odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki  

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) 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 cięż- 

kimi tarczami. 

0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 

niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5) 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 punktach 5.1. do 5.2. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 



wyszczególnionymi w p. 10. 

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.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: 

B.02.01.00 - wykopy - [m3] 

B.02.02.00- zasypki -[m3] 

B.02.03.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 - 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 odwozu mas ziemnych,  

- odwodnienie i utrzymanie wykopu 

B.02.02.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 



B.02.03.00. Transport gruzu - płaci się za m3 wywiezionego gruzu 

z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- -koszt składowania. 

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-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

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

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

 

B.03.00.00 - ZBROJENIE BETONU 

l.   Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

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-I (St3SX-b); 

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

   A-IIIN-(B500 SP) 

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. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej : 

 zbrojenie konstrukcyjne A-IIIN -(B500 SP) 

strzemiona i zbrojenie pomocnicze A-I (St3SX-b); 

 inne elementy wg PN-89/H-84023/6 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* 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 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) 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 l m długości pręta. 

 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  Sprzęt. 

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. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l 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:  

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg STO  

-Odbiór końcowy wg. STO  



* 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 l 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. 

 

 
 
B.04.00.00 -ROBOTY BETONOWE 

l.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.  

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 Podbetony  

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. 

(l) 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% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszcza- ny 

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 cementosamochody 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 196-3:1996i 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 można wykonać 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 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. 

* Dopuszczamy 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.  

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze 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 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 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego  

Użyte w konstrukcji betony : 

-   B-20 dla wykonania konstrukcji.  

-   B-20 W-8 wodoszczelny dla wykonania konstrukcji 

powinny spełniać wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 oraz beton i jego składniki powinny spełniać 

wymagania IBDM w Warszawie 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 

Beton kl. 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 mieszarek wolno 

spadowych). 

4. Transport. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

(tzw/gruszkami) 

 (2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C 

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. 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 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

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

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 



technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bez- 

pośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

5.3. 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 w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

 

5.4 Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 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. 

5.5 Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.6 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 

- badanie betonu. 

 

5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

5.8 Pielęgnacja betonu 

(l) 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 +5ºC 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-T 1008:2004  

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

* 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. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) 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, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to  

po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* 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. 

5.10. 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. 

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. 

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. Podbeton 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 obliczenia 

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

B.05.00.00 -ROBOTY POKRYWCZE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonaniu i odbioru pokrycia dachów, wpustów 



dachowych i obróbek blacharskich. 
 
2. Zakres stosowania 
 
 Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania budowy  
 
3. Materiały 
 

UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 
materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo 
pełnomocnika inwestora. 

 
 
3.1 Pokrycie dachu - Membrana dachowa  

 

Parametry techniczne: 
 
Wzmocniona poliestrem membrana PVC przeznaczona do pokrycia dachów. 
Membrana składa się z: 
– warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów,  

z teksturowaną, antypoślizgową powierzchnią, 
–  rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej, 
–  warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze. 
 
W pracach wykończeniowych membrana jest uzupełniana przez prefabrykowane elementy systemu, albo przez 
wykonywane na budowie detale z membrany . 

 
Kolor – ciemnoszary 

 

3.2 Elementy wykończenia ścianek szczytowych blachą ocynkowaną 
 

Parametry techniczne: 

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, 

laminowanej fabrycznie PVC w kolorze  

Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  
o grubości powłoki 200 g/m2 po obu stronach. 
Membrana PVC powinna mieć grubość co najmniej 0,9 mm, z warstwą ochronnego lakieru od 
spodu blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 

 

4. Sprzęt 
 

4.1.2   Do kładzenia dachowej membrany wodoszczelnej: 



 

Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
- zgrzewarka ręczna, 
- dysze o szerokości 20-40 mm, 
- rękawice, 
- duże i małe wałki dociskowe, 
- nożyce, 
- pomiar taśmowy, 
- pisak i ołówek techniczny, 
- przedłużacz. 

 
Wyposażenie do zgrzewania 
maszynowego: 
- automatyczna zgrzewarka, 
- przedłużacze, 
- szczotka druciana, 
- iniał kredowy. 

 
Wyposażenie do łączenia 
mechanicznego: 
- wiertarka udarowa, 
- przedłużacz do wiertarki, 
- odpowiednie wiertła, 
- końcówka przedłużająca do 
- wiertła, 
- wiertła dociskowe, 
- pomiar taśmowy, 
- młotek, 
- łom. 

 
Wyposażenie zabezpieczające: 
- gaśnica, 
- kask, 
- rękawice BHP, 
- obuwie BHP. 

 
Różne niezbędne narzędzia 
ręczne: 
- piła ręczna, 
- piła do metalu, 
- śrubokręty, 
- pistolet do uszczelniania, 
- nóż i ostrza, 
- nożyce do blachy, 
- imadło, 
- wiertła do wiertarki, 
- dłuto. 
 
Inne wyposażenie: 
- rozdzielacz elektryczny, 
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 
- mopy i miotły, 
- łopata, 
- różne sznurki/linki do mocowania. 

 

5. Transport i przechowywanie 
 

Wg ST 01A.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wg wytycznych producentów / dystrybutorów 
Membrany PROTAN nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach. 



 

6.2 Kładzenie membrany dachowej  
6.2.1 Metody montażu 
 

Producent oferuje dwa typy systemów mechanicznego łączenia: 

–  standardowy system zakładkowy, 
– system mocowania do ukrytych pasów  

 
6.2.2 Zgrzewanie gorącym powietrzem 
 

Membrany PROTAN mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 

 
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 

 
Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. 
 
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy każdej 
temperaturze otoczenia.  
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 

6.2.3 Konieczność kładzenia warstwy ochronnej geowłókniny 
 

Warstwę ochronną stosuje się, aby odizolować membranę od podłoża. 
Niezastosowanie warstwy ochronnej może spowodować zanik aktywności 
środków zmiękczających. Takie zagrożenie pojawia się, kiedy membrana wchodzi  
w bezpośredni kontakt z produktami takimi jak smoła i styren (główny składnik polistyrenu). 
Jest to długi proces, ale może sprawić, że membrana stanie się sztywna, a przez to wrażliwa na zginanie. 
Warstwa ochronna może być również konieczna w celu zapobieżenia innym 
formom uszkodzenia membrany. Mogą one wystąpić, kiedy membrana jest instalowana na podłożach takich jak 
surowe panele drewniane, beton lub gazobeton, pustaki, betonowe. 
 
Włóknina jest również zalecana w przypadkach, gdy od montowanych dachów wymaga się wysokiej jakości 
estetycznej, np. przy dachu mansardowym, gdzie warstwa ochronna pomaga zapobiegać tworzeniu się 
nieregularnych zabrudzeń na powierzchni, spowodowanych nierównością warstw 
znajdujących się pod spodem 
 
Nie ma potrzeby kładzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie będącym  

przedmiotem niniejszej ST ponieważ membrana leży na warstwie izolacji termicznej. 

 

6.2.4 Kalkulacja ssania wiatru 
 

Membrana PROTAN została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą żywotność pokrycia w 
surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z silnie oddziaływujących czynników. 
Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym,  
a tym samym nieprzewidywalnym. Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 
1. narożniki, 
2. obwód, 
3. środek. 

 
Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do 
wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy krytyczne 



strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 
 

Nie wolno rozpoczynać prac montażowych, zanim nie zostanie wykonana 
kalkulacja ukazująca strefy oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 

 
6.2.5 Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
 

Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i prędkość 
zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 
 
Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 
Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju 
użytej membrany.  
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które 
pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg  
z łatwością rozdziela się w czasie próby. 
 
Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron: kolorowej 
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 
 

6.2.6 Procedura obróbki wpustu 
 
Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. 
Liczba i lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym. 

 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 
Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 
Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie za 
pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na 
poziomie górnej warstwy izolacji. 
Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany. 
 
Odpływy (wpusty) syfonowe: 
 
Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek membrany, 
umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć okrągły otwór, większy o około 20 
mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek membrany z kołnierzem membrany odpływu i z połacią 
membrany. 

 
6.2.7 Obróbki blacharskie - materiały 
 

Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, 

laminowanej fabrycznie PVC w kolorze  - RAL 7015 

Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  
o grubości powłoki 200 g/m2 po obu stronach. 
Membrana PVC powinna mieć grubość co najmniej 0,9 mm, z warstwą ochronnego lakieru od spodu blachy, aby 
uniemożliwić korozję podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 

 
6.2.8 Obróbki blacharskie - wykonanie 

 
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi 
brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i 
podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 

 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 
 
- Normalne łączenie na zakładkę. 



Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  
na zakład wielkości około 20-30 mm 

- Łączenie na zakład. 

Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką.  
Używa się łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm 
i zgrzać styk paskiem membrany PROTAN G na łączeniu. 

- Łączenie z felcem. 
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem  

 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego 
też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą 
wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. 
 
Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest 
stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 
 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki 
blacharskiej. 
Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia 
gwoździe obluzują się i wypadną. 
 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość elementu 
przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm). 

 
Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, aby 
umożliwić odpływ wody. 
Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez producenta 
membrany. 

 
Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w całym budynku. 

 
7. Obmiar robót 
 

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. Kontrola jakości 
 
8.1 Dla wszystkich materiałów wg ST 01A.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 Kontrola jakości membrany dachowej: 
 
8.2.1 Test ręczną sondą 
 

Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, stosując 
lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się obszar zgrzewu, 
którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie to miejsce. 
 

8.2.2 Test na rozrywanie 
 

Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących,  
na początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 
 
Procedura: 
- Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm. 

i czeka się aż wystygnie. 



- Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 
- O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie,  

ale na splocie. 
- Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach,  

gdzie były przeprowadzone testy. 
 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie 
testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane  
do momentu ukończenia budowy. 

 
8.2.3 Test wodny 
 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną powierzchnię 
membrany.  
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie dopuścić 
do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni 
system odprowadzania wody. 

 
8.2.4 Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca 
 

Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie membrany, 
przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez pomiar przewodności na 
powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. Metoda jest efektywna, lecz droga i 
konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony ruch lub uszkodzenia. 
 

 
9. Odbiór i kontrola robót 
 
9.1 Ogólnie przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych, blacharskich sprawdza się: 

 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- Materiały, 
- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
- Zabezpieczenia dachowe, 
- Rynny, 
- Rury spustowe 

 
9.10  Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza się testy wg p.8.2 
 

Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych ITB: 
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe. 
 
 

10. Przepisy związane 
 

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i rury 
spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie 
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i 



odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dac 

B.06.00.00 -IZOLACJE 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian piwnicznych przeciw: 
- wilgoci gruntowej, 
- wodzie bezciśnieniowej, 
- wodzie ciśnieniowej, 
przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej  

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, 
których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych 
masą bitumiczno-polimerową. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, 
skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do 
określenia ich standardu i jakości. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie:  
- izolacji i uszczelnień podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej masy 
uszczelniającej.  
Izolacja ta musi być zabezpieczona podczas zasypywania wykopów płytami styropianu.  

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
 wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

 podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie 
izolacja, 

 faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na 
połączeniu powierzchni pionowych i poziomych, 

 warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża,  

 warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 



1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały 

2.1.Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących 
właściwościach: 

 mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  
 tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
 do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
 natychmiast odporna na deszcz, 
 szybkowiążąca, 
 zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
 ekologiczna, 
 możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
 możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach. 

Dane techniczne: 
Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca 

Temperatura stosowania + 5 ºC do + 30 ºC 

Temperatura podłoża + 5 ºC do + 30 ºC 

Opakowanie pojemniki 28 dm3 i 14 dm3 

Podłoża mur, beton, tynk 

Składowanie przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc przed mrozem 

Zużycie 

mury 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 
betony 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

 

3dm3/m2 ok. 2,0mm 

4dm3/m2 ok. 2,5mm 

6dm3/m2 ok. 4,0mm 
 

2dm3/m2 ok. 1,5mm 

3dm3/m2 ok. 2,0mm 

4dm3/m2 ok. 2,5mm 

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 

Czas obróbki ok. 60 minut 

Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność  zbadana do 0,7 MPa 

 

2.2. Gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza. 

Dane techniczne: 
Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 1,5 kg/dm3 

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20ºC i wilgotności pow. 65% 

Temperatura obróbki +5ºC do +25ºC 

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg  



Opakowanie worki po 25 kg 

Przechowywanie przechowywać w suchych warunkach do 6 miesięcy 

 
stosowana jest do uzupełniania ubytków w ścianach betonowych, wykonywania faset (wyobleń). 

2.3.Śśrodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży. 
Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset. 

Dane techniczne: 
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor biały 

Zużycie 2,3 - 3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie 
przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych 
pojemnikach 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 1/B-1412/93. 
 
Zastosowanie: 
rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do mieszaniny cementu 
i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. 
Tak przygotowaną zaprawę stosować do wykonywania faset, wyrównywania powierzchni 
pionowych, na których będzie wykonywania później warstwa izolacyjna. 

2.4.Sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. 

Dane techniczne: 
Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi 

Opakowanie: worki po 25 kg 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dm3 

Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7 dm3 wody 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

3kg/m2 ok. 1,75mm 

3,5kg/m2 ok. 2,0mm 

4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu   ≥ 0,8 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,8 

Opór dyfuzyjny dla pary ≤ 0,5 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania w 
zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością powłoki w 

 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 



MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-3187/2004 i Ocenę Higieniczną W/394/91/94. 
 
Zastosowanie: 
Do wykonywania uszczelnień w rejonie fasety – połączenia powierzchni pionowej z poziomą.  

2.5.Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  

Dane techniczne: 

Baza 

AQUAFIN-1K UNIFLEX-B 
piasek kwarcowy, cement 
modyfikowany dodatkami 
polimerowymi 

dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie 
worki 25 kg 
worki 6 kg 

pojemnik 8.33 kg 
pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie 

wilgoć gruntowa / woda opadowa 
nie zalegająca 

min. 

3,5kg/m2 ok. 2 mm 
woda opadowa zalegająca / woda 
ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 

Mrozoodporność, oceniana po 50 
cyklach zamrażania i rozmrażania w 
zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z 
betonu 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm 

Odporność na zmęczenie (powłoki z 
wkładką wzmacniającą z taśmy 
ASO-DICHTBAND-2000) 

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie 
z instrukcją IT Nr 294, p III 

Maksymalne naprężenie przy ≥ 0,7 MPa 



rozciąganiu  

Wydłużenie względne przy zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Zastosowanie: 
- jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S, 
- jako izolacja fragmentów ścian piwnicznych wystających powyżej terenu  
 
2.6. Bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepsza 
przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył 
z podłożem, zwiększa wytrzymałość podłoża.  

Dane techniczne: 
Baza modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych 

Temp. obróbki + 5 ºC do + 30ºC 

Gęstość 1,0 g/cm3 

Opakowanie pojemniki 20, 5 i 1 dm3 

Magazynowanie 
chronić przed mrozem: 
- 24 miesiące 

Zużycie - 30 do 80 g/m2 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/B/1379/01/99. 
 
Zastosowanie 
Unigrund-K służy do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych, cementowych) pod powłokę 
izolacyjną z preparatu. Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

2.7. Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości, 
stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narożach.  

Dane techniczne: 
Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  
120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2 +/-10% 
Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej 
tasmy, MPa 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 18,0 
≥ 18,0 

Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile 
rozciągającej, % 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem uszczelniającym  
 
2.8. Jednoskładnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia płyt drenażowych i ochronnych na 
izolacjach bitumicznych. 

Dane techniczne: 
Baza jednoskładnikowa masa bitumiczna wypełniona polistyrolem 

Kolor czarny 

Gęstość w temperaturze 20ºC 0,6 g/cm3 

Temperatura obróbki +5ºC do +30ºC 



Temperatura podłoża +5ºC do +30ºC 

Zużycie 1,5 do 2 dm3/m2 

 
Zastosowanie: 
Stosowana do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu lub styroduru do wykonanej wcześniej i 
związanej izolacji z preparatu. 

2.9.Fizelina wzmacniająca powłoki uszczelniające z preparatu. Należy ją wklejać w świeżą 
warstwę. 

Zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys. Dostarczana w 
rolkach szerokości 1m i długości 25 lub 100m 

2.10.Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
 do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
 do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż. 

4.Transport 

4.1. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i 
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
4.2. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Mury 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu na równo z licem 
cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 
cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka.  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu Unigrund-K. 
5.1.2. Beton 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja 



materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże. 
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania gładkiej i równej 
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób właściwy spełniła swą funkcję należy zachować 
następującą procedurę: 
 Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania zaprawy było 

matowo-wilgotne, 
 zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach (tabelka w 

pkt.2.2.) mieszając z wodą w mieszalniku bądź pojemniku przy pomocy mieszadła 
wolnoobrotowego, 

 zaprawę nakładać przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej grubości do 
20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć pacą. 

5.1.3. Tynki 
Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić jak w 
pkt.5.1.1. zaprawą cementową z dodatkiem preparatu. 

5.2. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 
a) wklejenie taśmy  
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co najmniej 
2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm (zakłady 
skleić preparatem  
b) wykonanie faset 
Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej należy wykonać fasetę (wyoblenie) o 
promieniu 4cm z zaprawy lub z zaprawy cementowej z dodatkiem. Należy korzystać z odpowiednio 
ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału należy ponownie pokryć zaprawą. 

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 

 wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o 
szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

 ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić 

preparatem), 
 przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy ułożyć 

w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość 
sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

 
5.4. Nakładanie  
5.4.1. Przygotowanie preparatu  
Składnik B preparatu dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
(300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
5.4.2. Nakładanie preparatu  
Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię pacą 
metalową. 
W świeżo nałożony można wkleić fizelinę w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, 
spękanych podłożach.  

5.5. Ochrona powłoki  

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 



mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu kleju.  

6.Kontrola jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, 
a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku 
Budowy.  

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót  

Materiały: 
• Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
• Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem pod kątem zgodności z 
wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków). 

6.2. Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
• prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy 
na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy aplikować jedno opakowanie 
gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża), 
• prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny.  

7.Obmiar robót 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy z dokładnością od 0,1 m2. Z obliczonej 

powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25 m2, 

 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej, 

 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową, 

 1m2 – dla gruntowania powierzchni, 
 1mb – dla wykonanych faset, 
 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej. 

8. Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 

9. Podstawy płatności  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy m2 

wklejonej fizeliny, każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, każdy m2 wykonanych napraw 
według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 



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. 

PN-EN 13252:2002 
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 
Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 

 

1.1.Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

B.0.07.00 –Posadzka Przemysłowa 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania betonowej  
posadzki przemysłowej 
 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem posadzek przemysłowych.  



1.3. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej (warstwy użytkowej podłogi) wykonanej z : 

- posadzkę niepylącą. 
- beton klasy C20/25, gr 15 cm , gr 10 cm 
- beton klasy C8/10 , gr 10 cm 
- podsypka piaskowa zagęszczona  

 

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych podłoża oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbiorów robót podstawowych. 

 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, p. 1.4. 

Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

Podłoga - wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. 

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, izolacji 
termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nośnych (beton, jastrychy), dobranych w sposób zależny od 
obciążeń i rodzaju pomieszczenia. 

Posadzka - warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi. 

Posadzka cienkowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 0,5-1 mm. 

Posadzka grubowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1,5-3 mm. 

Posadzka antypoślizgowa - sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną klasą 
antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden 
Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene" 
(„Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze 
o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym). 

Klasa antypoślizgowości - struktura wierzchniej warstwy, przy której, przy nachyleniu pod odpowiednim kątem noga 
w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy antypoślizgowości wg DIN 51130 : 2004-06 „Prüfung von 
Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter 
Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene" („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości 
przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym) oznacza się 
symbolami od R9 do R13. 

Podkład betonowy - warstwa konstrukcyjna podłogi, na której wykonuje się posadzkę żywiczną. 

Przestrzeń wypełnienia - parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia zanieczyszczeń, 
zarówno ciekłych jak i stałych, w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie 
wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym punktem warstwy użytkowej posadzki. Wytyczne „Fussboeden 
In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozróżniają cztery klasy 
przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (liczba mówi o objętości dostępnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni 
posadzki). 

Dylatacje - szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczenia pól podkładu lub podłogi/konstrukcji podłogi w 
stosunku do otaczającej konstrukcji. 



Ciężki transport (ruch ciężki i duży) - wg ZUAT-15/VIII.09/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek 
żywicznych - pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na 
oś powyżej 6 kN. 

Średni transport (ruch średni) - wg ZUAT-15/VIII.09/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek 
żywicznych - pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś poniżej 50 kN, niewielkie obciążenia dynamiczne. 

Lekki transport (ruch lekki) - ZUAT-15/VIII.09/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych - 
pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś do 20 kN oraz ruch pieszy. 

Środowisko agresywne - środowisko powodujące niszczenie betonu lub żelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Agresywne środowisko ciekłe - środowisko, którego oddziaływanie jest określone składem i właściwościami jego 
stanu ciekłego. 

Stopień agresywności środowiska - techniczna ocena intensywności agresywnego oddziaływania środowiska na 
zmianę właściwości technicznych. 

Stałe oddziaływanie środowiska agresywnego - oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób stały. 

Okresowe oddziaływanie środowiska agresywnego - oddziaływanie środowiska agresywnego w sposób okresowy lub 
cykliczny. 

Żywotność (czas obrabialności, czas obróbki) - maksymalny czas, w jakim kompozycja żywiczna może być użyta po 
zarobieniu. 

Kit - wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając do właściwych 
powierzchni wewnątrz szczeliny. 

Oczyszczanie strumieniowe - usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej głębokości 2 mm. 

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne - oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału ściernego. 

Usuwanie mechaniczne - usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. 

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne - usuwanie betonu do wybranej głębokości z 

użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne - usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu 
nieuszkodzonego o wybranej wytrzymałości z użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 

Oczyszczanie strumieniem wody - oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem lub bez 
dodatku materiału ściernego. 

Wilgotność masowa - wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału suchego. 

Wilgotność względna powietrza - stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej 
nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. 

Punkt rosy - temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 1.5. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne  wymagania   dotyczące  właściwości   materiałów,   ich   pozyskiwania   i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały wchodzące w skład systemu posadzek przemysłowych i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w 
budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji 
(okresu przydatności do użytkowania). 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki przemysłowej powinny być rozwiązaniami systemowymi i 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach 
technicznych itp.) 

2.2.1. Podłoże 

Podłożem pod warstwę wzmacniająca posadzkę jest: 

- beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, gr 15 
cm ;  gr 10 cm 

- beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność, gr 10 cm 
- podsypka piaskowa zagęszczona  

 

Przygotowanie podłożą. 

Podkład betonowy musi zawierać nie mniej niż 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowej (najlepiej 320-350 kg). 
Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o dużej ilości frakcji drobnych i wysikim punkcie piaskowym, ale tak, 
aby nie przekroczyć górnej normowej krzywej uziarnienia. Zalecane rodzaje cementu to CEM II/A-V. 

Wskaźnik wodno-cementowy nie powiniem być większy od 0,5. Należy zwrócić uwagę, aby opad stożka 
zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatorów nie przekraczał 6-8 cm i aby na powierzchni nie 
następowało wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymaganej konsystencji K-4 przez 1 godz. po dodaniu 
plastyfikatora na ogół wystarcza plastyfikator Plastiment BV60. W celu uzyskania bardziej ciekłych mieszanek, przy 
dłuższych czasach dowozu oraz w warunkach wysokiej temperatury należy zamiennie lub dodatkowo stosować 
superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Można stosowac mieszanki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym pod 
warunkiem zastosowania superplastyfikatora, gdyż dodatek włókiem powoduje znaczną stratę konsystencji. Można 
również stosować mieszanki betonowe samozagęszczalne (ich skład należy skonsultować z przedstawicielem 
producenta). W celu zapewnienia równomiernego wysychania betonu, co jest związane z uzyskaniem jednolitej barwy 
posadzki, zaleca się stosowanie jako izolacji poziomej folii polietylenowej. Po równomiernym rozłożeniu mieszanki 
betonowej należy ją dobrze zagęścić i wyrównać używając łaty wibracyjnej. W razie potrzeby usunąć nadmiar mleczka 
cementowego zgarniaczami gumowymi. 

 

Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować z wymaganiami producenta systemu. W zależności od 
dodatkowych obciążeń mechanicznych parametry te mogą ulec podwyższeniu, również w szczególnych przypadkach 
producent systemu lub projektant może dopuścić stosowanie posadzki żywicznej na podłożu o niższych parametrach 
wytrzymałościowych. 
 

2.2.2.Warstwa wierzchnia 

Jako warstwę wierzchnią należy zastosować posadzkę niepylącą. Jest to gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
wypełniaczy mineralnych i domieszek, o składzie zapewniającym odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną. 
 



Posadzka ta służy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. powierzchniowo utwardzanych) o 
grubości 2-3 mm w budownictwie przemysłowym. Materiał stosowany przede wszystkim przy podłożach narażonych 
na duże obciążenia mechaniczne. 

 

2.2.2.1. Właściwości: 

- materiał wcierany w świeże podłoże betonowe (niezwłocznie po wstępnym związaniu mieszanki betonowej) 

- układanie i wcieranie w jednej lub dwóch warstwach 

- umożliwienie wykonania równej i gładkiej posadzki 

- wysoka twardość i odporność na uderzenia 

- wysoka odporność na ścieranie 

- uzyskanie powierzchni nie pylących 

- zwiększenie odporności na zanieczyszczenia smarami i paliwami 

- gęstość : 1,50 - 1,65 kg/dm3 (nasypowa) 
 

2.2.2.2. Sposoby aplikacji / narzędzia: 

Posypki Chapdur można rozkładać na dwojaki sposób: 

- sypanie na raz: po wykonaniu podkładu betonowego należy odczekać aż nastąpi jego wstępne związanie. Do 
wykonania posypki należy przystąpić w momencie, gdy mocno wciskany w powierzchnie betonu kciuk pozostawia 
odcisk o głębokości ok. 5 mm. Najpierw wyrównuje się powierzchnię betonu lekką zacieraczką talerzową. Na tak 
zatartą powierzchnię należy równomiernie rozsypać całą przewidzianą ilość posypki za pomocą odpowiednich 
rozsypników mechanicznych lub ręcznie. Przy aplikacji ręcznej materiał należy rozsypywać na krzyż, a następnie 
równomiernie rozgarnąć łatami. Następnie należy odczekać do momentu, kiedy rozsypany materiał podciągnie wilgoć z 
podkładu i stworzy równo zawilgocona masę. Wtedy można przystąpić do zacierania. 

- Sypanie na dwa razy: niezwłocznie po wykonaniu podkładu betonowego wykonuje się pierwszą warstwę posypki w 
ilości ok. 2/3 przewidzianego łącznego zużycia materiału. Następnie należy odczekać do momentu gdy można ostrożnie 
wejść na beton i wprowadzić na niego lekkie zacieraczki. wtedy niezwłocznie zatrzeć talerzami na krzyż i wykonać 
druga warstwę posypki (pozostałe 1/3 łącznego zużycia materiału). Odczekać do momentu, kiedy podciągnie on 
równomiernie wilgoć z podkładu. Wtedy przystąpić do zacierania. 

 

2.2.2.3. Zacieranie całości posypki wykonuje się w następujących etapach. 

1. Wstępne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczką talerzową 

2. Wyrównanie cięższą lub samojezdną zacieraczką talerzową na szybszych obrotach. 

3. Doszczelnienie powierzchni lekką zacieraczką łopatkową na wolnych obrotach. 

4. Polerowanie cięższą lub samojezdna zacieraczką łopatkową przy stopniowym zwiększaniu obrotów i kąta ustawienia 
łopatek. 

5. Końcowe polerowanie do uzyskania połysku na wysokich obrotach i przy dużym kącie 
ustawienia łopatek (uważając, aby nie doprowadzić do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia 
powierzchni posadzki). 

 

2.2.2.4. Nacięcia przeciw skurczowe i dylatacyjne. 
 

Szczeliny dylatacyjne i nacięcia należy zwymiarować na skurcz i przewidywane odkształcenia termiczne, 
uwzględniając również odkształcalność materiałów wypełniających. Nacięcia należy wykonać w czasie do 24 godzin od 
momentu wykonania posadzki - późniejsze nacinanie może być utrudnione przez szybki przyrost jej twardości. 

 

2.2.2.5. Wypełnienie szczelin. 
 

Szczeliny należy wypełnić kitem poliuretanowym po zagruntowaniu środkiem  
 



2.2.2.6. Wiązanie materiału. 
 

1. Pielęgnacja: - nie wolno używać wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji 
wykonanej posadzki 
- natychmiast po końcowym wygładzeniu całą powierzchnię pokryć materiałem pilęgnacyjnym  

2. Możliwość obciążenia: 

- ruch pieszy: 1 - 2 dni 

- lekkie obciążenie mechaniczne: 7-10 dni 

- pełne utwardzenie: 28 dni 

2.2.3. Pozostałe materiały 

Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak materiały do napraw podłoża, preparaty czyszczące itp. 
określają SST lub karty techniczne. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania posadzek 

Wyroby do wykonywania posadzek mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

- są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

- są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

- niebezpieczne składniki systemu i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 
1171 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu posadzek 

Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących prace posadzkowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemysłowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu 
wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić 
przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"   Kod 

CPV45000000-7, pkt 5 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzki można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po 
przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania tych posadzek. 
 

5.2.1. Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 

Układ warstw podłoża powinien gwarantować całkowite zabezpieczenie powłoki uszczelniającej przed oddziaływaniem 
od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy 
paroszczelnej nie można traktować betonu wodoszczelnego. Także mineralne szlamy uszczelniające nie mają charakteru 
przegrody paroszczelnej. 

W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest stosowanie 
przewidzianych przez producenta systemu gruntowników, będących jednocześnie warstwą blokująca podciąganie 
kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 

5.3. Wymagania dotyczące wykonania posadzki. 

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemysłowym 

- Bezpieczeństwo użytkowania. 

- Odpowiednia wytrzymałość pozwalająca na przeniesienie obciążeń statycznych, dynamicznych i udarnościowych. 



- Niski skurcz. 

- Mała odkształcalność termiczną. 

- Odporność mechaniczna na ścieranie. 

- Odporność na obciążenia termiczne. 

- Odpowiednia antypoślizgowość. 

- Trwałość. 

5.3.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

- utwardzona posadzka powinna być równa, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka i antypoślizgowa, 

- cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla których 
odmienność jest zamierzona), niedpouszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni, 

- cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem, 

- układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- geometria posadzki powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni powinny 
mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe - odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie 
powinno być większe niż ±5 mm dla posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3 mm dla posadzek 
wykonanych na jastrychu cementowym, 

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny być większe niż ±5 mm na 
całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku, 

- szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

- profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

5.3.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 



W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokrych, ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się, konieczne 
jest dodatkowo uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia. Parametry 
te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Klasa antypoślizgowości definiowana jest zgodnie z DIN 
51130 2004-06 Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und 
Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene („Badanie wykładzin podłogowych. 
Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu 
poślizgowym. Metoda chodzenia - płaszczyzna nachylona). Polskie przepisy nie precyzują antypoślizgowości i 
przestrzeni wypełnienia w zależności od funkcji, jaką pełni dane pomieszczenie. Przykładowe zalecenia niemieckie, wg 
wytycznych: „Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 
podano w poniższej tablicy. 

Rodzaj pomieszczenia 
Klasa antypoślizgowo 

ści 

Przestrzeń 

wypełnienia 

Kuchnie, jadalnie 

Kuchnie w restauracjach i hotelach przygotowujące do 100 potraw dziennie R11  

Jw. lecz powyżej 100 potraw dziennie R12  
Kuchnie w szkołach, sanatoriach, przedszkolach R11 

Rodzaj pomieszczenia Klasa antypoślizgowo 

ści 

Przestrzeń 

wypełnienia 

Mleczarnie, zakłady produkcji serów 

Produkcja masła i przetwarzanie mleka R12 

Produkcja i pakowanie serów R11 

Produkcja lodów R12 

Zakłady produkujące słodycze i czekoladę 

Produkcja kakao R12 

Produkcja mas cukierniczych (do dalszego przetwarzania) R11 

Produkcja czekoladek, pralin R11 

Zakłady produkujące tłuszcze jadalne, oleje i margaryny 

Pomieszczenia wytopu tłuszczy R13  

Pomieszczenia rafinacji olei R13  

Pomieszczenia produkcji i pakowania margaryny R12 

Pomieszczenia produkcji i pakowania tłuszczów jadalnych R12 

Rzeźnie, masarnie i przetwórstwo mięsa 

Pomieszczenia uboju zwierząt R13 V10 

Pomieszczenia rozdrabniania mięsa R13 V10 

Pomieszczenia produkcji kiełbas R13  

Pomieszczenia przerobu drobiu R12  

 

Zalecane klasy antypoślizgowości w wybranych pomieszczeniach 



kuchnie w szpitalach, klinikach R12 

Kuchnie w których posiłki są tylko podgrzewane R10 

Pomieszczenia do zmywania naczyń R12  
Jadalnie, kantyny  

Warsztaty naprawcze pojazdów 
Pomieszczenia naprawcze R11 

Kanały R12  
Myjnie R11  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1.Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do wykonania, przygotowania i naprawy podłoża oraz wykonania posadzki muszą odpowiadać 
wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych materiałów 
użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wybrane wcześniej właściwości określone w SST zastosowanych materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów 
zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do posadzek nakładanych wielowarstwowo 
badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one 
obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST, 

- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na ich 
całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. 

 

6.3.2. Przy nakładaniu wielowarstwowym kompozycji żywicznych, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba 
jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2. 

6.3.3. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 



Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanej posadzki, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania posadzki, 

- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.). 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do nałożenia posadzki, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe podane w p. 5.5.2 niniejszej ST, 

c) czy układ i grubość warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta, 

d) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 
 

6.4.2.Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki - stwardniała posadzka powinna być równa, 
o jednolitej barwie, niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również białe 
przebarwienia i kleistość powierzchni. 

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni 
metalowym  przedmiotem;  po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe 
odkształcenia. 

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 
powierzchni drewnianym młotkiem; posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 

6.4.2.4. Sprawdzenie równości podłoża z dokładnością do 1 mm poprzez przyłożenie w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowej łaty. 

6.4.2.5. Sprawdzenie spadków podłoża za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary spadków należy wykonać 
z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenia prawidłowości wykonania spadków należy dokonać np. rozlewając wodę i 
obserwując kierunek jej spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, 
wykonania cokołu, metodą wizualną. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa 
dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją projektową, 
równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Posadzki betonowe oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych 
ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, 
pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. 

Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza się w metrach ich długości z dokładnością do 0,10 m. 



Wpusty punktowe oblicza się w sztukach. 

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegającymi zakryciu są podłoże i każda stwardniała warstwa stanowiąca 
podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania kolejnej warstwy, 
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania kolejnych warstw. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

              polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę 
przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa 

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

                        Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 



- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót posadzkowych z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i 
przedstawić posadzkę ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i 
skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną posadzkę, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych 
posadzek, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach posadzkowych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 



Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego 

Ceny jednostkowe wykonania posadzki żywicznej uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

- przygotowanie materiałów, 

- ocenę i przygotowanie podłoży, 

- demontaż przed robotami posadzkowymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania 
w celu wykonania prac, 

- wykonanie posadzki żywicznej, 

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe. zeszyt 3:    

Posadzki mineralne i żywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawy 
konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r. 

- Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy 
MEDIUM, Warszawa 2006 r. 

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wykonywanie epoksydowej 
posadzki chemoodpornej żywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firmy Schomburg. 

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadzka epoksydowa firmy 
Deitermann. 

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Nawierzchnia chodnika z żywic 
epoksydowych firmy Deitermann. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

Wytyczne producenta  
 



B.0.08.00 – SST 3.2.Ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych, związanych z wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem tynku 
zewnętrznego na przygotowanym podłożu. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op) 

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane  

(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

(Kat) 45443000-4 (Op) Roboty elewacyjne 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych na ocieplonych ścianach. 

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 Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Styropian 

Styropian odmiany określonej w Dokumentacji Projektowej, samogasnący. Grubości określone 
w dokumentacji. 

Wymagania 

 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
o współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(mK)] - 0,031  

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 



o dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
o dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

 wymiary: 
o długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
o szerokość -1200,1000,600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
o grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

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.. 

Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od ognia. 

Transport.  
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

2.2. Wełna mineralna 

Należy stosować wełnę mineralną otrzymywaną z  włókien szklanych. 

Wymagania 

Należy stosować wełnę o parametrach nie gorszych niż: 

 współczynnik przewodzenia ciepła - 0,031 W/mK 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU – 1 
 deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr - ≥5 kPa s/m3  
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu WL(P) ≤3 kg/m2  
 nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu WS ≤1 kg/m2 
 reakcja na ogień - klasa A1; 

Przechowywanie 

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz 
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 

Transport.  
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

2.3. Masa klejąca (zaprawa klejowa) 



Po zmieszaniu z wodą w stosunku z godnym z karta producenta wygląd zewnętrzny powinien 
przypominać ciemne ciasto bez zbryleń i grudek. 

Konsystencja 10 ±1 cm stożka opadowego, przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym 
i po 24 godzinach działania wody min. 0,1 N/mm2, rozerwanie winno nastąpić w styropianie 

2.4. Siatka zbrojąca 

Tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją z tworzywa sztucznego 

 wymiary oczek 3 ÷ 5 oraz 4 ÷ 7mm (wzdłuż i w poprzek) 
 siła zrywająca pasek szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym min. 1,25 kN 
 siła zrywająca pasek szerokości 5cm , poddanego działaniu roztworu NaOH przez 24 h – 

min 0,6kN 
 wydłużenie względne po działaniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy 

obciążeniu próbki siłą 0,6kN 

2.5. Wyprawa tynkarska 

2.5.1. Zasadniczą elewacji należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Proponuje 
się zastosowanie gotowej wyprawy tynkarskiej, akrylowej oraz kruszywa kwarcowego, o uziarnieniu 
1,5-1,6mm, barwionej w masie;  

 konsystencja do nakładania ręcznego 10 ± 1cm stożka opadowego 
 konsystencja do nakładania maszynowego 10 ± 12cm stożka opadowego. 

2.5.2. Cokół budynku należy wykończyć okładziną kamienną 

2.6. Łączniki do mocowania płyt 

Plastikowe rozprężne. Wymiary łączników - dostosowane do grubości izolacji.  

2.7. Narożniki ochronne 

Kątowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wyłożone siatką z włókna szklanego. 

3. SPRZĘT 

Wykonywanie robót fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi: 

 wiadra plastikowe 
 wiertarka, mieszadło do zapraw 
 miarka, poziomica 1m, poziomica wężowa, pion 
 łata aluminiowa 2m 
 listwy i łaty drewniane, kątownik metalowy  
 nożyk metalowy, piła płatnica, piłka do metalu, nożyce do blachy 
 młotek murarski, łapka stalowa, wkrętaki, 
 kielnia, kielnia kątowa, szpachelka stalowa, pace stalowe gładkie, pace stalowe zębate 10-20 

mm, pace styropianowe, paca duża z papierem ściernym, paca z tworzywa sztucznego 
 przecinak 



 szczotka druciana, szczotka ryżowa 
 taśma malarska samoprzylepna 
 pistolet do silikonów. 

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. Docieplenie z płyt styropianowych / wełny mineralnej 

5.1.1.Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy 
oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować. Gruntowanie należy 
przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków 
żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić zaprawą. W razie 
konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia 
(np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. 
Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 
10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, 
jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z 
zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie 
w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w 
projekcie technicznym ocieplenia. 

Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być 
równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością 
wody (w proporcji 5,00÷5,50 l na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

5.1.2. Przyklejanie płyt 

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega 
ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty 
i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy 
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do 
podłoża min. 60%) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio 
po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego 
położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich 



podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej 
powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm. 

5.1.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej 
użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania 
mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Na powierzchnię przyklejonej izolacji należy 
naciągnąć zaprawę, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. 
Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie 
niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim 
czasie schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. Należy unikać prowadzenia 
prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

5.2. Wykonanie tynku  

5.2.1. Przygotowanie masy 

Tynk dostarczany jest w postaci przewidzianej technologicznie przez producenta. Przygotowując 
gotową zaprawę do użytku należy dostosować się ściśle do wymagań producenta. 

5.2.2.Wykonanie tynku 

Tynk należy nakładać na przygotowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości 
kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć 
z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi, przy 
użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) 
zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie 
(dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania 
w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre 
na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy 
z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na 
styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury 
około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Temperatura podłoża i otoczenia podczas 
wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków, należy na 
jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 

W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych, 
o współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich 
kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji.  

Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. 
szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem po jego 
wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża. 



6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie równomierności ułożenia tynku, przebarwień, 
sprawdzenie czy odchyłki warstwy docieplającej są mniejsze od normowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm, 
 poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 przyklejenie płyt styropianowych / płyt z wełny mineralnej 
 wykonanie warstwy zbrojącej 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie listew i innych drobnych elementów,  



 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

B.0.09 .00 – Tynki i gładzie wewnętrzne 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op) 

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane 

(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

(Kat) 45410000-4 (Op) Tynkowanie 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, a w tym: 

 tynki mokre 
 tynki cementowo-wapienne 
 gładzie gipsowe 
 tynki dekoracyjne 
 suche tynki  

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 Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda wg (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

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

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami polskiej normy. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Materiały do suchych tynków 

 płyty gipsowo-kartonowe (w zależności od lokalizacji: zwykłe, impregnowane, 
ogniochronne) 

 zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 łaty drewniane, profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta 

 



2.6. Gładź gipsowa 

Gładź powinna być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych, oraz 
do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Materiał musi spełniać wymagania takie 
aby mógł być zastosowany na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton, gazobeton, gips, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawać się do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm.  

Dane techniczne gładzi gipsowej 

 

Proporcje mieszanki 

0,30÷0,34 l wody na 1 kg zaprawy 

0,90÷1,02 l wody na 3 kg zaprawy 

1,50÷1,70 l wody na 5 kg zaprawy 

3,00÷3,40 l wody na 10 kg zaprawy 

7,50÷8,50 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości do pracy ok. 1,5 godziny 

Czas otwarty pracy ok. 15 minut 

Przyczepność min. 0,50 MPa 

Temperatura przygotowania  od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Gęstość w stanie suchym ok. 1,1 g/cm3 

Max. grubość jednej warstwy 2 mm 

 
2.7. Preparat gruntujący 

Środek gruntujący jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w 
głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 
powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Dzięki temu emulsja poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.. Emulsja w trakcie stosowania nie 
zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać 
w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) 
jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 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 Tynki cementowo-wapienne 

5.1.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne 
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.2. Tynki dekoracyjne 

Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być 
oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., 
wolne od pęknięć i wykwitów solnych Przed wykonaniem tynku – należy zagruntować podłoże.  



Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej i dobrze rozprowadzić nałożoną porcję tak aby całkowicie 
pokryć podłoże. Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski. Daną 
płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą "mokre na mokre" aby uniknąć widocznych po- 
łączeń. Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej. 

W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i 
silnym wiatrem Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, 
podłoża i produktu. 

5.3. Suche tynki 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

 bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 
lub aluminiowej, 

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm) Złącza płyt należy okleić 
taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

5.3. Gładź gipsowa 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku i 
resztek powłok malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty powierzchni należy uprzednio 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą. Wszystkie elementy stalowe 
mogące stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.3.2. Przygotowanie masy szpachlowej  
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa 
szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie 
można regulować konsystencję masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiału (w 
przypadku wypełniania większych ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania 
gładzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok.1,5 
godziny. Należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas 
wiązania świeżej masy gipsowej).  

5.3.3 Sposób użycia 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów gładź 
nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąć pacę „do siebie”. Po 



wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie 
lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 
farby lub rozcieńczoną farbą. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją. 

5.4. Preparat gruntujący 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie 
luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć 
z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcjach wskazanych 
przez producenta. 
Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 
jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego 
gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie 
powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 

o Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 



o Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
 poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

o Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Tynki, gładzie  
Płaci siedzą ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o przygotowanie zaprawy, 
o dostarczenie materiałów i sprzętu, 
o ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
o umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
o osiatkowanie bruzd, 
o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
o reperacje tynków po dziurach i hakach, 
o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2. Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

o dostarczenie materiałów i sprzętu, 
o przygotowanie podłoża, 
o mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
o uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406,97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 



PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

B.0.10 .00 – Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op) 

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane 

(Kl) 45400000-1 (Op) Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

(Kat) 45440000-3 (Op) Roboty malarskie i szklarskie 

(Kat) 45442100-8 (Op) Roboty malarskie 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie: 

 malowanie tynków farbami emulsyjnymi 
 malowanie elementów ślusarskich. 

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 Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Farby budowlane gotowe 



2.2.1.Informacja ogólna 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie farby kolorowe mieszane 
komputerowo przez producenta. 

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.2.3. Farby zmywalne wytwarzane fabrycznie 

Stosować farby zapewniające odporność na działanie czynników chemicznych i pozwalające na 
zmywanie zanieczyszczeń przy pomocy detergentów oraz z użyciem wody. 

2.2.4. Farby zewnętrzne (w przypadku konieczności zastosowania) 

Stosować farby zapewniające odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz pozwalające 
na odpowiednią gospodarkę wilgotnościową ściany zewnętrznej. 

2.2.5. Wyroby chlorokauczukowe 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 

 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

 wydajność -15-16 rn2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 8 h 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu 
pod powłoki chlorokauczukowe 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - 
biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.2.6 Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia -12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 wydajność - 6-10 m2/dm3 

 



2.2.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i stalowych. 

Wymagania dla farb: 

 lepkość umowna: min. 60 
 gęstość: max. 1,6 g/cm3 
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
 roztarcie pigmentów: max. 90 m 
 czas schnięcia powłoki w temp. WC i wilgotności względnej powietrza 65% osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
 grubość-100-120 μm  
 przyczepność do podłoża - l stopień, 
 elastyczność - zgięta powloką na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża,  
 twardość względna - min. 0,1, 
 odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
 odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może stępować 

spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane 
w temperaturze min. +5-C. 

2.3. Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę - do farb emulsyjnych, 
 terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
Farby być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je transportować zgodnie z PN-EN 
ISO 780:2016-03. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 



W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN- ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.Gruntowanie. 
Należy stosować podkłady wg. wskazań producentów farb. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 
śladów pędzla. 

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 



6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5OC 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

 dla farb ognioochronnych sprawdzenie grubości powłoki. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków gładzią gipsową. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodność; ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 



8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
po-wierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

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

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

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

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

Dane techniczne producentów wyrobów 
 

B.0.11 .00 – Zbiornik retencyjny ziemny 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbiorników retencyjnych ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1., zgodnie z dokumentacją projektową.  

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 



prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem ziemnego zbiornika retencyjnego. 

 1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone 

do gromadzenia wody.  

1.4.2. Wylot ze zbiornika retencyjnego (komora odpływowa) – budowla zlokalizowana w skarpie 

zbiornika, służąca do regulacji odpływu ze zbiornika.  

1.4.3. Regulator przepływu – urządzenie o zasadzie działania zaworu pływakowego, zainstalowane w 

komorze odpływowej, służące do utrzymywania stałego natężenia odpływu ze zbiornika.  

1.4.4. Kanał zrzutowy – rurociąg lub rów ziemny otwarty, łączący wylot ze zbiornika z wlotem do 

odbiornika, często za pośrednictwem separatora.  

1.4.5. Wlot do rowu melioracyjnego (lub innego cieku wodnego) – budowla zlokalizowana w skarpie 

rowu (lub cieku), przez którą wody odpływające ze zbiornika retencyjnego wpływają do odbiornika. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” [1]  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Materiały stosowane do wykonania projektowanych robót, mające 

wpływ na spełnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagań podstawowych 

określonych w ustawie – Prawo budowlane, muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny być oznakowane odpowiednim 

znakiem świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się do stosowania:  

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;  

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:  

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,  

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej wyrobu z Polską Normą albo z aprobatą techniczną, 

a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z 

uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,  

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności  

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej;  



3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z przepisami. Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak 
budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności 
dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy 
uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.  
2.2. Materiały do wykonania zbiornika retencyjnego  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową. Materiały do wykonania zbiornika 
retencyjnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
2.2.2. Piasek na podsypkę Piasek i żwir na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom określonym 
przez SST oraz wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej. 
2.2.3. Płyty betonowe ażurowe Płyty betonowe ażurowe do umocnienia dna i skarp zbiornika 
powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, aprobaty technicznej lub ustaleniom 
producenta, pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika Projektu.  
2.2.4. Wlot i wylot (komora wlotowa i wylotowa) Komory należy wykonać zgodnie z ich 
dokumentacją projektową.  
2.2.5. Folia kubełkowa 
2.2.6. Geowłóknina PES 500 
2.2.7. Membrana EPDM gr 2mm 
2.2.6. Humus Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników 
organicznych. Humus powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od 
zanieczyszczeń obcych. Jeśli tylko możliwe, jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię 
urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych.  
2.2.7. Nawozy sztuczne Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10 % 
azotu, 15 % kwasu ortofosforowego i 10 % węglanu potasowego albo podobnego składu, 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i Inżyniera.  
2.2.8. Nasiona traw Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zbiornika retencyjnego Zbiornik retencyjny można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, równiarki do wykonania wykopu pod 
zbiornik, ubijaki itp., jak również do wykonania wału ziemnego wokół zbiornika. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
SST „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów Piasek i humus można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Płyty betonowe ażurowe można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami 
transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania 
ogólne”. Zasady wykonywania zbiornika retencyjnego Zbiornik retencyjny należy wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczną. Konstrukcja i sposób wykonania zbiornika retencyjnego powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną i SST. Podstawowe czynności przy wykonywaniu zbiornika 
retencyjnego obejmują:  
1. roboty przygotowawcze obejmujące lokalizację i parametry wysokościowe,  
2. wykopy pod zbiornik,  
3. wykonanie warstwy podsypkowej z piasku 



4. seperacja gruntu folią kubełkową 
5.seperacja warstwy gruntu geowłókniną PES 500 
6.hydroizolacja membraną EPDM gr 2mm 
7. wykonanie umocnienia skarp zbiornika płytami betonowymi ażurowymi IOMB, ułożonymi na 
warstwie żwiru drobnego, 
8. wykonanie wlotu do zbiornika (dopływu wód) i wylotu ze zbiornika (odpływu wód ze zbiornika), 
9. obsianie trawą brzegów zbiornika powyżej ułożonych płyt ażurowych, na warstwie humusu,  
8. wykonanie kanału zrzutowego i wylotu do odbiornika.  
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazań Kierownika Projektu. − ustalić lokalizację zbiornika, − przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia punktów wysokościowych. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST w zakresie niezbędnym do wykonania robót odtworzenia trasy i 
punktów wysokościowych przy zbiorniku.  
 
5.4. Wykopy pod zbiornik  
Wykopy pod zbiornik należy wykonać w sposób zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazaniami Inżyniera przy korzystaniu z zaleceń SST właściwych dla zbiornika oraz 
ustaleń podanych w dalszej części niniejszej specyfikacji.  
 
5.5. Wykonanie zbiornika retencyjnego  
5.5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania zbiornika Projektowane zbiorniki retencyjne są 
zbiornikami osadnikowo-retencyjnymi . Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskane rzędne dna 
zbiornika; odchylenie tych rzędnych od rzędnych projektowych nie może być większe niż 1 cm. 
Wymiary zbiornika w planie nie mogą różnić się od zakładanych w projekcie o więcej niż 10 cm. 
Dopuszczalne odchyłki pochylenia podłużnego dna wynoszą ± 0,1% spadku. Dopuszczalne odchyłki 
pochylenia skarp wynoszą ± 2 cm na każdy metr podstawy skarpy. 
 5.5.2. Umocnienie skarp zbiornika  
Nachylenie skarp zbiornika retencyjnego i umocnienie skarp wykonać zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Brzegi zbiornika zahumusować i obsiać trawą. Roboty umocnieniowe należy prowadzić 
przy suchym dnie zbiornika. W przypadku występowania wody gruntowej ponad dno zbiornika 
należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: − 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracjezgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), − wykonać badania 
właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2, − sprawdzić 
wizualnie cechy gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 6.3. Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w 
czasie robót podaje tablica 1. Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne  
1 Lokalizacja i zgodność wymiarów zbiornika z dokumentacją projektową 1 raz Wg punktu 5  
2 Dokładność wykonania robót ziemnych Co 20 m Wg punktu 5.5.1  
3 Prawidłowość wykonania umocnienia dna zbiornika 1 raz Wg dokumentacji projektowej  
4 Prawidłowość wykonania odpływu wody ze zbiornika 1 raz Wg dok. projektowej  



5 Prawidłowość wykonania umocnień skarp 1 raz Wg dok. projektowej  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni dna 
wykonanego zbiornika. 
 8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [ 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 zbiornika obejmuje: 
 − prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− wykonanie ewentualnych dróg dojazdowych na czas budowy,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykopy pod zbiornik, 
 − wykonanie izolacji i umocnienia dna zbiornika zgodnie z projektem,  
− wykonanie komory dopływowej i odpływowej, 
 − odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład i rozplantowanie, 
− umocnienie skarp zbiornika zgodnie z projektem,  
− humusowanie i obsianie trawą skarp zbiornika powyżej wykonanego umocnienia oraz poboczy 
zbiornika,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
− uporządkowanie terenu,  
− odwiezienie sprzętu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Inne materiały SST „Wymagania ogólne”  
 

B.0.12 .00 – Ogrodzenie zewnętrzne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ogrodzeniem terenu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

• ogrodzenia panelowego na słupach stalowych ze siatki zgrzewanej kolor jak w PT 
• fundamenty z betonu B-20 o wym. 30x30x120 cm 



2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaj materiału 

- Beton B-20 na wykonanie fundamentów 

- słupy stalowe systemowe 
- panele 2500mm, wysokość 1500mm -3D 
  kolor jak w PT 
- łączniki systemowe 
- brama dwuskrzydłowa 4000x1500mm– wypełnienie panelowe 
- furtki 1200x1500 mm – wypełnienie panelowe 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
I.Stabilność ogrodzenia jest uzależniona w znacznym stopniu od poprawnego zamontowania słupów. 
1. Wykonać otwory w gruncie (kwadratowy lub okrągły) z odpowiednią podziałką 
2. Ustawić pierwszy słup w dołku i zalać betonem klasy C20/25. Sprawdzić pion w 2 płaszczyznach. 
3. Zamontować na słupku elementy mocujące  
4. Przymocować do panela drugi słupek za pomocą dostępnych elementów montażowych. Ustawić 
   słupek w dołku i zalać betonem. Sprawdzić pion w 2 płaszczyznach. Powtarzać wykonane  
   czynności przy montażu następnych paneli i słupków  
5. Po zamontowaniu każdego kolejnego panela sprawdzić pion ogrodzenia, podeprzeć każdy kolejno  
   montowany panel (sprawdzić pion) aż do momentu stwardnienia betonu  
6. Sposób realizacji naroży wewnętrznych wg instrukcji producenta 
7. Sposób realizacji naroży zewnętrznych wg instrukcji producenta 
8. Montaż paneli w terenie z uskokami montować wg  instrukcji producenta 

   9. Montaż bramy dwuskrzydłowej 
  10. Montaż furtek 

 

 


