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technicznych zało żonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań.  
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1. Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji projektu: „Przebudowa oraz 
remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w 
skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie 
zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi.  

1.4 Charakterystyka przedsi ęwzięcia  

ADRES INWESTYCJI: Łopuszna, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2,  
dz. o nr ew. 2/1, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956. 

Szczegółowa charakterystyka zawarta jest w dokumentacji projektowej (opis techniczny).  

1.5 Określenia podstawowe  

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

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

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

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, 
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montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 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 zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo 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 decyzje administracyjna 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 metoda montażu - także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 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 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

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 ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

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

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 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 uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

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

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

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.   

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” 
lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
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Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  

Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym 
wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  

1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć 
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy.  

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST 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 były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuję 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 maja być zgodne z dokumentacja 
projektowa i SST.  

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowna.  

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

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca 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.  

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
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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.  

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót.  

1.6.9 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 niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 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 obrębię terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny 

5.1.1. Za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
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przez Inspektora nadzoru.  

5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych.  

5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. Kontrola jako ści robót  

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
a) 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 1998r. (Dz. U. 99/98),  

b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99).  

6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 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 trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

[2] Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3]  Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[4] 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 
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wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. 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 i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - Podstawowym dokumentem jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  
c) protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  
d) protokoły odbiorów częściowych,  
e) recepty i ustalenia technologiczne,  
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
i) certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ),   
j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
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telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
l) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

9. Podstawa płatno ści  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  

10. Przepisy zwi ązane  

10.1. Ustawy  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229).  
� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. 

zm.).  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporz ądzenia  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

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

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

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

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
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deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr198, poz. 2041).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990r.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003r.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  
� Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.01 Przygotowanie terenu pod budow ę.  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac  niezbędnych do 
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowę związanych z realizacją projektu: 
„Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą 
techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu 
pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji 
odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i 
drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Zakres robót obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywację terenu budowy.  

1.3. Zakres i ilo ść wymienionych robót  

Zakres i ilość wymienionych robót ziemnych określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne".  

2. Materiały.  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie ogrodzenia placu budowy, oświetlenie, montaż 
rusztowań, zabezpieczeń, dostarczenie instalacja i montaż tymczasowych obiektów terenu budowy 
oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu gaśniczego.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Przygotowanie terenu budowy należy wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz 
przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót . Ze 
względu na zabytkowy i intensywny charakter zabudowy teren budowy należy wyposażyć w punkt 
przeciwpożarowy i zapewnić dostępność sprzętu gaśniczego: 
� gaśnice proszkowe lub śniegowe – 6szt; 
� koce gaśnicze – 2szt; 
� beczkę z wodą o pojemności 200dm3 – 1szt; 
� wiadra – 2szt; 
� łopaty – 2szt. 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Przewiduje się możliwość stosowania transportu ręcznego i mechanicznego. 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
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przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać 
w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac.  

Pobór energii i wody Wykonawca powinien uzgodnić we własnym zakresie z Właścicielem terenu. 
Przez cały czas trwania budowy należy zapewnić dostawy energii elektrycznej, wody oraz 
odprowadzanie ścieków.  

Należy przygotować, stosownie do potrzeb, pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania miejsca do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego. 

Należy urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i 
ustępy. 

Należy wyznaczyć punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek 
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umieścić na planie terenu budowy. 

Wymagane jest zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Należy na bieżąco usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. Drogi dojazdowe i na placu budowy należy 
utrzymywać w czystości. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

Obowiązkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i sprzętu. 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Roboty odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy zwi ązane  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.02 Rusztowania  

KOD CPV 45262100-2  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz 
wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz 
remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w 
skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie 
zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania rusztowań i zabezpieczeń.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, 
eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań 
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści 
rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi 
przepisami.  

2. Materiały  

Rusztowania muszą być zgodnie z systemem i instrukcją producenta. 

3. Sprzęt 

Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.  

4. Transport  

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  

Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu 
pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy 
przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic. 

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.  

Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.  

5.1. Monta ż rusztowa ń.  

Warunki przystąpienia do robót:  
� Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
� Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  

� Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 
ją.  

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
� Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów.  
� Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do 
przeniesienia działających obciążeń.  

� Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku.  

� Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

� Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  
� Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 

m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.  
� Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie.  
� Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m.  
� Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  
� Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne.  
� Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  
� Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  
� Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.  

Rusztowania nietypowe:  
� Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.  
� Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 

ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego 
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  
� Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.  
� Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do 
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  

� Rusztowania wiszące:  
� Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.  
� Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia.  
� Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 

położeniu niż najniższe.  
� W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze 

pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
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� Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz 
łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.  

� Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań: 
� W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym 

należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami 
wahadłowymi.  

� Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

� Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  

� Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.  

� Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań 
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica 
określająca:  
� wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,  
� dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

Rusztowania powinny:  
� posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
� posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
� zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
� zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
� posiadać balustradę,  
� posiadać piony komunikacyjne.  
� zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
� zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia 
rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 
1,10 m, deską krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą 
a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, od strony tej ściany. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 
1 m. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zabronione jest:  
� obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach,  
� wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,  
� zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,  
� pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,  
� pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,  
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� jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia,  

� przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno-ruchowa,  

� wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby 
znajdujące się na pomoście.  

6. Kontrola jako ści 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a 
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.  

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.  

Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.  

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy zwi ązane 

� PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań  

� PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów  

� PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: 
Szczególne metody projektowania konstrukcji  

� PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

� PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  
� PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
� PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
� PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry  
� PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
� PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
� PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) 
� Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące 

nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.03 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. 

KOD CPV 45111100-9 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa oraz remont budynku 
dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie przetargowym i określonych w przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Gaz techniczny w butlach. 

3. Sprzęt 

Sprzęt do robót rozbiórkowych: 
� kilofy, młotki, przecinaki, 
� nożyce hydrauliczne, 
� palniki acetylenowo - tlenowe, 
� ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
� rynny, taczki , liny, 
� odkurzacze przemysłowe, 
� koparka, 
� spycharka, 
� ładowarka, 
� zrywarka, 
� kontenery do gromadzenia odpadów, 
Oraz wszelkie inne niezbędne narzędzia, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu: 
� samochód dostawczy, skrzyniowy, 
� samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
� samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
� kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do rozbiórek teren należy ogrodzić i oznakować taśmą zgodnie z wymogami 
BHP, odłączyć instalację elektryczną, wodociągową i gazową, a pracowników zapoznać z zasadami 
bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych w 
obiekcie.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu drobnych elektronarzędzi.  

Preferowane jest wykorzystanie narzędzi ręcznych, które należy używać tak aby nie spowodować 
nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury, stropy i dach budynku. 

Dopuszcza się zastosowanie mechanicznych pił i wiertnic bez udaru.  

Nie dopuszcza się przecinania konstrukcji stalowych palnikiem acetylenowo – tlenowym, nawet z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i w oddaleniu od elementów łatwopalnych. 

Nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu. Nie 
wolno dopuszczać do sytuacji w której usuwany element powoduje przewrócenie się lub 
uszkodzenie innego fragmentu budynku. 

Wszystkie elementy z rozbiórek należy przemieszczać na poziom terenu przy użyciu lin, windy lub 
rynny – zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki.  

Elementy powstałe w wyniku rozbiórki będą segregowane i składowane czasowo w miejscu do tego 
celu wyznaczonym. Należy oddzielić materiały, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, 
jak elementy metalowe i szkło, elementy drewniane.  

Materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy, przeznaczyć do recyklingu, utylizacji lub 
umieścić na składowisku odpadów. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać stopniowo, Wykonawca ustali kolejność wykonywania 
rozbiórek.  

Wykonawca powinien prowadzić prace z należytą starannością i dbałością o zachowane elementy 
budynków, zwłaszcza elementy zabytkowe, które w większości będą podlegały renowacji. W 
uzasadnionych przypadkach po konsultacji z przedstawicielem właściwego Konserwatora Zabytków 
dopuszcza się demontaż elementów historycznych. W przypadku wystąpienia wątpliwości 
dotyczących oceny wartości elementów należy skonsultować się z przedstawicielem właściwego 
Konserwatora Zabytków. 

W przypadku wystąpienia lub ujawnienia stanu awaryjnego konstrukcji należy wykonać 
zabezpieczenia tymczasowe w postaci ściągów, podpór lub rozpór. 

6. Kontrola jako ści robót 

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

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 
� zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową, 
� uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 
� kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przypisy zwi ązane 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998r. w sprawie szczegółowych 
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z późniejszymi 
zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie określenia odpadów, 
które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków jakie muszą być 
spełnione przy ich wykorzystaniu 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. 
U. nr 112 poz.1206, 

� Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 
poz. 622) z późniejszymi zmianami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA I I REMONT BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W ŁOPUSZNEJ 

 

24 
 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.04 Roboty murarskie  

KOD CPV 45262500-6  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją projektu: „Przebudowa 
oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną 
wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych 
obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i 
projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół 
budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
naprawę i uzupełnienia ścian istniejących.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST.  

2. Materiały.  

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004  

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

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

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

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednobarwna 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.  

3. Sprzęt.  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Do transportu cegieł, bloczków i innych kształtek stosować europalety drewniane o wymiarach 800 
mm x1200 mm x 150 mm lub inne, stosowane przez producentów tych materiałów.  

Należy zapobiegać zsunięciu się ładunku i niekontrolowanym ruchom wewnątrz pojazdu. 
Unieruchomić palety odciągami, matami, rozporami, pasami lub poduszkami powietrznymi. Cegły na 
palecie powinny zostać związane, poprzez obciągniecie ich folią.  

Jeśli cegły transportowane są na przyczepie, należy wyposażyć ją w plandekę, która zabezpieczy 
ładunek przed wpływem zjawisk atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót.  

Wymagania ogólne:  
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów  

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0  
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą).  

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznię ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

6. Kontrola jako ści.  

6.1. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane  mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:     
– na 1 metrze długości 3 6 
– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu     
– na wysokości 1 m   3 6 
– na wysokości kondygnacji 6 10 
– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu     
– na 1 m długości   1 2 
– na całej długości   15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu     
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– na 1 m długości   1 2 
– na całej długości   10 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

    
do 100 cm  szerokość +6, –3 +6, –3 
  wysokość +15, –1 +15, –10 
ponad 100 cm szerokość +10, –5 +10, –5 
  wysokość +15, –10 +15, –10 

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna,  
� dziennik budowy,  
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
� wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
� ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
� PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  
� PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
� PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.  
� PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
� PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 
betonowych związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni 
dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
betonowych określonych w projekcie. Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do 
projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym  

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 30, C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST „Roboty 
zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi 
zawarte w dokumentacji projektowej  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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dla betonu klasy do B 25 - klasy 32,5 NA dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA dla 
betonu klasy B 45 i większej - klasy 52,5 NA  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badan z uwzględnieniem wymagań.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996. PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.  

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: -
napowietrzającym,  
� uplastyczniającym,  
� przyspieszającym lub opóźniającym.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
� napowietrzająco  
� uplastyczniających,  
� przyspieszająco-uplastyczniających.  

2.2.3. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla 
całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez 
ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40 W kruszywie grubym 
zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%.  

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania  

Jeżeli wodę do betony przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badan. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. 
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 
stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 
Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250)  
Barwa - powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
Zapach- woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

2.2.5. Mieszanka betonowa  

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej 
winna być przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej 
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania 
mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian 
atmosferycznych.  

2.3. Charakterystyka i rodzaje betonu  

Do wykonana konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, B45, B50, B55, B60.  

2.3.1. Beton  

Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:  
nasiąkliwość - do 4% - badanie wg PN-B-06250,  
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) - badanie wg PN-B-06250, 
wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W 8), wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być 
mniejsza od 0,5  

2.3.2. Składowanie materiałów  
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Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST „Roboty zbrojeniowe". Mieszanka betonowa 
powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.  

2.3.3. Deklaracja zgodności  

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 
badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan; 
wyniki badan dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST. „Wymagania ogólne".  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inwestora.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min - przy temperaturze + 15oC  
70 min - przy temperaturze + 20oC  
30 min - przy temperaturze + 30oC  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie betonowania  

Zalecenia ogólne Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez 
Wykonawcę szczegółowy program i dokumentacje technologiczna (zaakceptowana przez Inwestora) 
obejmująca:  
� wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
� sposób transportu mieszanki betonowej,  
� kolejność i sposób betonowania,  
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
� sposób pielęgnacji betonu,  
� warunki rozformowania konstrukcji,  
� zestawienie koniecznych badan.  

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inwestora prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
� prawidłowość wykonania zbrojenia,  
� zgodność rzędnych z projektem,  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
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PN-B-06250 i PN-B-06251.  

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie do deskowania.  

5.3. Betonowanie  

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa niż 1,5m a o konsystencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 
deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 
betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę 
przed woda opadowa. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być 
rejestrowany w dzienniku robót Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnacje 
betonu.  

5.4. Osadzanie elementów kotwi ących  

Osadzanie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementów 
wyposażenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu 
wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek.  

5.5. Roboty betonowe w okresie obni żonych temperatur  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

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

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperatura obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10oC, a średnią dobową temperaturę + 5oC należy 
traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić 
przed utrata ciepła.  

Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w 
dokumentacji technicznej należy określić właściwą organizacje i technologie wykonania tych robót. 
W razie konieczności należy ustalić z projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy 
temperaturach granicznych.: do +5oC, do -3oC, poniżej -3oC do -10oC oraz poniżej  
-10oC do -15oC.  

Wymagania te musza zabezpieczyć uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodporności. 
Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych – 
należy rozumieć osiągniecie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa przez beton na cemencie 
portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na 
cemencie hutniczym. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15oC na wolnym 
powietrzu.  

5.6. Kontrola i piel ęgnacja świeżych betonów  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniom.  
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

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

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  
� wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne"  

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy  

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczna kontrole:  
� jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania,  
� dozowania składników mieszanki betonowej.  
� jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
� cech wytrzymałości betonu,  
� prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.  

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych 
przy danym stanowisku betonowania.  

Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 
próbek na partie betonu.  

6.2. Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w Konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż:  
1 próbka na 100 zarobów,  
1 próbka na 50m3 betonu,  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partie betonu  

6.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji bud owlanych  

Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i 
wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w 
dokumentacji projektowej wynoszą:  
� długość przęsła ± 2cm  
� oś podłużna w planie ±3cm  
� wymiary przekrojów dźwigarów ± 1cm  
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� grubość płyty pomostu ±0,5cm  
Tolerancja dla podpór:  
� pochylenie ścian 0,5% wysokości,  
� wymiary w planie ± 1cm  
� rzędne wierzchu podpory - 1cm  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

Jednostką obmiaru jest: 1m3  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

8.1. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót zanikających lub 

ulegających zakryciu określają dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

8.2. Odbiór ko ńcowy konstrukcji  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie.  

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
� dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
� dziennik budowy,  
� protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
� wyniki badan kontrolnych betonu,  
� protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),  
� inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

9.1. Cena jednostkowa  

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:  
� wykonanie projektu mieszanki  
� przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej -transport mieszanki betonowej  
� wykonanie i rozebranie deskowania  
� układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie  
� pielęgnacja betonu,  
� pomiary i badania wymagane w Specyfikacji  

9.2. Uwagi dodatkowe  

Przed przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji w zakresie konstrukcyjnym Wykonawca 
powinien na swój koszt wykonać sprawdzające odkrywki konstrukcji w miejscach realizacji 
poszczególnych elementów konstrukcji w celu sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań 
projektowych.  
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Odkrywki te należy wykonać sukcesywnie w porozumieniu z projektantami konstrukcji we 
wskazanych przez nich miejscach i we wskazany przez nich sposób pod ciągłym nadzorem 
Inspektora Nadzoru.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ENV-206-1 Beton właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*  
� PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

projektowanie.  
� PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz.67**) 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania  
� PN-EN 992: 1999 Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 

otwartej strukturze  
� PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 

zwartej strukturze  
� PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
� PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  
� PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
� PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.  
� PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
� PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
� PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy zaprawa 

wzorcowa do badan.  
� PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu 

wiązania.  
� PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie.  
� PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
� PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
� PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
� PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości  
� PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
� PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania  
� PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu.  
� PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości  
� PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.  
� PN-B 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
� PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu straty przy 

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  

� PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metoda wersenianowa.  

� PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
� badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.06 Roboty zbrojarskie  

KOD CPV 45262310-7  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania wykonania i odbioru robót zbrojeniowych związanych z 
realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z 
infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz 
remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, 
instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy 
wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji betonowych wykonywanych przy realizacji projektu. Roboty, których dotyczy Specyfikacja 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:  
� przygotowaniem zbrojenia.  
� montażem zbrojenia,  
� kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz określeniami podanymi w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne" a mianowicie:  
roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST.  

2. Materiały  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające:  
� znak wytwórcy  
� średnice nominalna  
� znak stali  
� numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej  
� atest hutniczy  

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:  
� sprawdzenie zgodności zawieszek z zamówieniem  
� sprawdzenie stanu powierzchni - sprawdzenie wymiarów  
� sprawdzenie masy - próbę rozciągania  
� próbę zginania na zimno  

Magazynowanie stali zbrojeniowej:  
� stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków  
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� stal powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie  

� zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego  

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej  

Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). 
Fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.  

Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3  

Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy 
jakości. Rozróżnia się piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i A- MIN. W każdej z tych klas stali 
zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki.  

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej  

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 
Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce.  

Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu 
zbrojenia i niskiej klasie betonu.  

Pręty ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nośne w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozja.  

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne.  

Nie należy ich jednak stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i zgrzewania punktowego.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.  

Pręty ze stali klasy A-ll gatunku 20G2Y -b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych.  

Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym.  

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali klasy A-III 
gatunku 34GS.  

Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze.  

Pręty ze stali klasy A-III N gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w 
żelbetowych elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%.  

Nie należy stosować tej stali w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych lub dynamicznych, podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w 
środowiskach agresywnych.  

Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm.  

W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.  
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W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i 
zakresów stosowania. 

W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. 
wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu (a także 
inne gatunki stali, niewymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12m.  

Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane.  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem umowy 
stosuje się stal klasy A III N gatunku 20G2VY-b, klasy A l gatunku St3S-b i stal St3S.  

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku 2G2VY-b wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 6 ÷ 28 - granica plastyczności Re (min) w MPa 490  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 590 ÷ 780  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410  
� wydłużenie (min) w % 13  
� zginanie do kata 90° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S wg PN-H-84023/6 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40  
� granica plastyczności Re (min) w MPa 240  
� wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 ÷ 460  
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 - wytrzymałość obliczeniowa w MPa 210  
� wydłużenie (min) w % 24  
� zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu.  

2.2.3. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.2.4. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów.  

2.3. Deklaracja zgodno ści  

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym musza być podane:  
� nazwa wytwórcy  
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215  
� numer wytopu lub numer partii  
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
� masa partii  
� rodzaj obróbki cieplnej  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-. ”Wymagania ogólne"  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
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spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich  

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:  
� urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna  
� urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce elektro - 

mechaniczne  
� urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka  
� urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka elektryczna 

Wirująca  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - „Wymagania ogólne".  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Stal zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów i gatunków. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, 
w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania.  

Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

5.1. Organizacja robót  

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojeniowe.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa.  

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny.  

Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa 
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).  

Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie składowana 
na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź 
przenośnych stojakach, pod zadaszeniem.  

Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie.  

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości.  

Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden 
krąg o drugi.  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak:  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA I I REMONT BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W ŁOPUSZNEJ 

 

41 
 

� czyszczenie,  
� prostowanie,  
� ciecie,  
� gięcie i montaż  

5.2.1. Czyszczenie prętów  

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobra współprace (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farba 
olejna itp., a także łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy).  

W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi 
(po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równie_ papierem 
ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych.  

W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie.  

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota.  

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.  

Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłocona, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody.  

5.2.2. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania 
zbrojenia musza być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - 
należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.).  

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych.  

Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą 
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  

5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych  

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  

Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do 
ciecia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Ciecia można również 
przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem 
acetylenowym.  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042.  

5.3. Monta ż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
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deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych  
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych  
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
0,03 m - dla zbrojenia głównego  
0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i gzymsów,  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno 
być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Zbrojenie należy 
układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w 
sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak. aby grubość 
otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. Zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i uzupełniające, gdzie 
zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie 
uzupełniające stosowane jest jako technologiczne.  

Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Kontrola 
jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektowa 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy 
odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
� Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  
� Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215  
� Próbę rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998  
� Próbę zginania na zimno wg normy PN-H-04408  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, 
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej.  

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 
sztucznych).  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Jednostkami 
obmiarowymi są 1 kilogram i 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje teoretyczna ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich masę jednostkową 
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(kg/m).  

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 dokumentacji projektowej.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w "Wymagania ogólne".  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru deskowania. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  
� pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST,  
� inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót  

Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu:  
� zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  
� zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
� rozstawu strzemion.  
� prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
� zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

Do odbioru Robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne".  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

Cena wykonania 1 kg zbrojenia obejmuje:  
� roboty przygotowawcze  
� zakup i dostarczenie materiału,  
� czyszczenie i przygotowanie zbrojenia  
� montaż zbrojenia  
� testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST  
� oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie 

ich poza teren budowy.  

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
� PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. - Dodatkowe wymagania.  
� PN-ISO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
� PN-ISO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania. 

PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu  
� PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
� PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-

78/H-04408. Technologiczna próba zginania.  
� PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia.  
� PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 
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jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
� PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
� PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
� PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
� PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
� PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
� PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA I I REMONT BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W ŁOPUSZNEJ 

 

45 
 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.07 Roboty tynkarskie  

KOD CPV 45410000-4  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz 
remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w 
skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie 
zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST:  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST:  

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

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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 ( 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 (PN-EN 13139:2003).  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
� nie zawierać domieszek organicznych,  
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

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

2.2.3. 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 normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

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

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
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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 +5C.   

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład nie objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Tynki historyczne  

Do naprawy i wykonania tynków historycznych należy stosować specjalnie do tego przeznaczonych 
zapraw. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego 
typu prac.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  

Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach).  

Chronić przed wilgocią.  

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry.  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

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

5. Wykonanie robót.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  

a) 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.  

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

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich spodków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  

d) Zaleca sie 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, 
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tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie zaprawy:  

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. 
Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciagu 4 
godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana 
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku.  

5.3. Przygotowanie podło ży.  

5.3.1. Podłoże powinno być suche, 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. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.  

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych.  

Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  

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 lampa benzynowa.  

Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.  

5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  

Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez 
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).  

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”.  

Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”.  

Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).  

Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i wrzucać z powrotem do 
naczynia.  

Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące.  

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku.  

Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 
odpowiadającej grubości kruszywa.  

Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma 
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stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.  

Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową.  

W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki 
zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.  

Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny 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.  

5.5. Tynki historyczne.  

Tynki historyczne należy wykonywać ściśle wg wybranego systemu danego producenta. 

6. Kontrola jako ści.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną. Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, Sprawdzenie 
dokładności wykonania Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór podło ża.  

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 woda.  

8.2. Odbiór tynków.  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacja techniczna.  

8.2.2. 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 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie wieksze niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  

8.2.3. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, jak 
dla IV kategorii tynków.  
Sprawdzeniu podlegają: - przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,  
� rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, - grubość tynku / średnia grubość 

tynku 10 mm/,  
� przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/  
� występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,  
� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
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� 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 płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
� PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 

zeszyt  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.08 Konstrukcja z drewna. 

Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachow ych  

Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie  

Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powi erzchni  
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1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych – wykonanie konstrukcji drewnianej dachu, wzmocnienia stropów 
drewnianych i impregnacji drewna przed grzybami, owadami i przed rozprzestrzenianiem się ognia, 
związanych z realizacją projektu „Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i 
stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w 
Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć 
dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni 
wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. 
Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej.  

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

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych - wymagania ogólne.  

1.4. Zakres robót budowlanych uj ętych Szczegółow ą Specyfikacja Techniczn ą.  

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbioru konstrukcji 
drewnianej dachu a w szczególności:  

� wykonanie i naprawa konstrukcji drewnianej;  
� impregnacja drewna. 

1.5. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną, niniejszą specyfikacją.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne  

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 
w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  

2.2. Drewno.  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.  

Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem.  

Dla wykonania i naprawy konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy C 24 według 
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następujących norm:  
� PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi,  
� PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2.2.1. Odchyłki wymiarowe 

� płaszczyzn: 3 mm - dla grubości do 38 mm, 10 mm – dla grubości do 75 mm  
� boków 1 mm - dla szerokości do 75 mm, 5mm – dla szerokości > 75 mm  
� Wichrowatość: 6% szerokości.  
� Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
� Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
� Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
� Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 

20 %,  

2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

odchyłki wymiarowe desek  powinny być nie większe niż: 
� w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości  
� w szerokości do + 3 mm lub do -1mm  
� w grubości do + 1 mm lub do -1mm  

odchyłki wymiarowe bali  - jak dla desek  

odchyłki wymiarowe łat  nie powinny być większe niż:  
dla łat o grubości do 50 mm  
� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości  
� w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości  
dla łat o grubości powyżej 50 mm  
� w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości  
� w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości  

odchyłki wymiarowe kraw ędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i -2 mm  

odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 mm  

2.3. Łączniki.  

a) gwoździe  
należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

b) śruby  
należy stosować:  
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002  
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151  

c) nakrętki  
Należy stosować:  
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002  
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151  

d) podkładki pod śruby  
Należy stosować:  
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

e) wkręty do drewna:  
Należy stosować:  
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

f) systemowe łączniki do elementów drewnianych – wg. instrukcji montażowej producenta.  

2.4. Środki ochrony drewna.  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.  
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Zastosowane środki należy nanosić pędzlem poprzez smarowanie lub poprzez natrysk – zgodnie z 
zaleceniami producenta stosowanego środka. 

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera.  

4. SPRZĘT.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności.  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu.  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  

6. WYKONANIE ROBÓT.  

6.1. Wymagania ogólne.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

6.2. Więźba dachowa.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  
a) w rozstawie belek lub krokwi:  

- do 2 cm w osiach rozstawu belek, 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi, 

b) w długości elementu do 20 mm, 
c) w odległości między węzłami do 5 mm, 
d) w wysokości do 10 mm 
e) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane 

jedną warstwą papy.  

6.3. Deskowanie połaci dachowej  

Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240.  

Deskowanie wykonać płytami OSB 3 o grubości określonej w projekcie wykonawczym. 
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Czoła płyt powinny stykać się na krokwiach. Szczeliny między płytami nie powinny być większe niż 2 
mm. Montaż za pomocą wkrętów stalowych.  

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

7.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji Ogólnej  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie dachówką powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich 
Normach  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić 
badania ponownie.  

7.2. Kontrola wykonania wi ęźby i podło ża.  

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do 
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz 
wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne.  

W odbiorach biorą udział – Inspektor Nadzoru i Wykonawca, oraz osoby powołane do komisji 
odbiorowych.  

Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonaniu drewnianej więźby i drewnianego podłoża 
powinien odbyć się przed wykonaniem robót pokrywczych. 

Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót.  

� Dziennik budowy.  
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
� Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić.  

� Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

� Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
� Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

8.2. Odbiór konstrukcji drewnianych.  

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według warunków ujętych w 
niniejszej Szczegółowej Specyfikacji.  

9. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji Ogólnej” . 

Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu 
jest 1 m3 wykonanej konstrukcji.  
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Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianego podłoża dachu 
jest 1 m2 wykonanej powierzchni.  

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

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej i zgodnie z zawartą umową. 

Płatność za wykonane prace będą dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem płatności.   

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m2 ścian i m2 okładziny według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

� dostarczenie materiałów  
� wykonanie konstrukcji z drewna  
� uporządkowanie stanowiska pracy  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Przepisy podstawowe  

� Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

11.2. Normy 

� PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.  

� PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.  

� PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
� PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego  
� PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Postanowienia ogólne  
� PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Materiały.  
� PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Konstrukcje.  
� PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza.  
� PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.  
� PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
� PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.09 Ścianki działowe w systemie suchej zabudowy 

KOD CPV 44112310-4 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru ścian działowych i 
obudów w systemie suchej zabudowy związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa 
oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną 
wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych 
obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i 
projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół 
budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian działowych i obudów w systemie suchej zabudowy w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

Podczas wykonywania wszelkiego typu zabudów, przegród i osłon należy bezwzględnie stosować 
dla danej zabudowy, przegrody lub osłony materiały rekomendowane przez dostarczyciela systemu, 
tak aby całość tworzyła system zgodny z deklaracją tegoż dostarczyciela systemu. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe: 
� zwykłe gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, 

w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%,  
� impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczeń, w których 

wilgotność względna powietrza może przekracza 70%, 
� ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF lub GKFI)., przeznaczone do wykonywania przegród i osłon 

ogniochronnych. 
Zastosowana grubość płyt może być inna w zależności od przyjętego i zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru systemu suchej zabudowy. 

2.3. Profile stalowe zimnogi ęte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 
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gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 
� grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
� przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
� wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.4. Akcesoria stalowe 

Akcesoria stalowe, służące do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
� łączniki wzdłużne, 
� uchwyty bezpośrednie długie, 
� uchwyty bezpośrednie krótkie, 
� kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
� kołki szybkiego montażu, 
� kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 

2.5. Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
� taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

� uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

2.6. Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 

2.7. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem. 
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Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany. 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo - gipsowe powinny być pakowane w formie 
pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę 
opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów 
jednakowej długości, jeden na drugim. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Wszystkie ścianki wewnętrzne wykonywane w systemie suchej zabudowy GK należy bezwzględnie 
wykonywać zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru systemem danego 
producenta przy bezwzględnym zachowaniu typów i rodzajów materiałów przewidzianych w 
zaakceptowanym systemie. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie 
wstępnego osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż ścianek działowych na ruszcie 

5.3.1. Kotwienie rusztu 

Poziome elementy rusztu kotwić do posadzki i sufitu kołkami rozporowymi plastikowymi . Profile 
izolować od konstrukcji stropów taśmami wytłumiającymi. Kołki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosować profile wzmocnione. Dopuszczalna 
odległość między elementami nośnymi max 60 cm. 

5.3.2. Mocowanie płyt do rusztu 

Do zabudowy należy zastosować płyty gr. 12,5 mm. W pomieszczeniach w których istnieje 
możliwość wystąpienia zwiększonej wilgotności (>70%) należy stosować płyty impregnowane tzw. 
wodoodporne (GKBI). W miejscach gdzie wymagana jest klasa odporności ogniowej ścianki, należy 
stosować płyty o zwiększonej odporności na działanie ognia (GKFI). Płyty należy mocować do profili 
stalowych blachowkrętami 
� mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu 
� mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

5.4. Monta ż okładzin i obudów z płyt gipsowo-kartonowych 

Okładziny i obudowy ścienne na ruszcie stalowym należy wykonywać tak jak ścianki działowe z GK, 
przy czym sam ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów: 
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� przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
� z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
� przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES. 

5.5. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z frezowaniem umożliwiającym zbrojenie 
polaczenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśma papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach poprzez wypełnienie spoin masa szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożyć tę sama masę na szerszej powierzchni i na wyschnięta spoinę 
nałożyć masę szpachlową nawierzchniową stanowiącą podkład pod farbę. 

Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepna należy zastosować dwa cykle: naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą , a po jej wyschnięciu szpachlowanie masa nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. 
Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, która nanosi się na szerokości ok 40 - 60 
cm dla "rozciągnięcia" szpachlowanej spoiny. 

6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być 
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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8.2. Odbiór podło ża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
� odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – 

nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 

� odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 
wysokości powyżej 3,5 m, 

- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

� odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe 
niż 2 mm. 

9. Podstawa płatno ści 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

� PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
� PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 

metody badań.  
� PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo – 

kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
� PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań 
� PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
� PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
� PN-EN10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
� PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym.  

1.1. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.10 Sufity podwieszane 

KOD CPV 45421146-9 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Przebudowa oraz remont budynku 
dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
Podczas wykonywania wszelkiego typu zabudów, przegród i osłon należy bezwzględnie stosować 
materiały rekomendowane przez dostarczyciela systemu, tak aby całość tworzyła system zgodny z 
deklaracją tegoż dostarczyciela systemu. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe: 
- zwykłe gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, w 
których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%,  
- impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność 
względna powietrza może przekracza 70%, 
-  ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF lub GKFI)., przeznaczone do wykonywania przegród i osłon 
ogniochronnych. 
Zastosowana grubość płyt może być inna w zależności od przyjętego i zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru systemu suchej zabudowy. 

2.3. Profile stalowe zimnogi ęte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
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zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 
� grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
� przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
� wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

2.4. Akcesoria stalowe 

Akcesoria stalowe, służące do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
� łączniki wzdłużne, 
� uchwyty bezpośrednie długie lub krótkie, 
� uchwyty pośrednie długie lub krótkie, 
� kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
� kołki szybkiego montażu, 
� kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 

2.5. Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
� taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

2.6. Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 

2.7. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Przewo żenie i składowanie materiałów do sufitów 

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed wilgocią. 
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4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie. Wysokość składowania 
– do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy 
pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 
przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Wszystkie sufity podwieszane wykonywane w systemie suchej zabudowy GK należy bezwzględnie 
wykonywać zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru systemem danego 
producenta przy bezwzględnym zachowaniu typów i rodzajów materiałów przewidzianych w 
zaakceptowanym systemie. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie 
wstępnego osiadania i kurczów murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta ż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu jako 
samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili głównych mocuje się profile nośne prostopadle 
w rozstawie ≤350 mm ( ≥435 mm) za pomocą łączników krzyżakowych. Następnie pierwszą warstwę 
płyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm) mocuje się na styk przy pomocy wkrętów 
samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm, jeżeli 2 
warstwa jest mocowana do konstrukcji nośnej, zaś 150 mm jeżeli 2 warstwa płyt jest mocowana do 1 
niezależnie od konstrukcji nośnej. W miejscu połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę 
dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, że przykleja się pasek papieru lub folii które następnie 
szpachluje się, a po wyschnięciu masy szpachlowej nadmiar przycina się równo z powierzchnią. 
Drugą warstwę g-k 10 mm ( 12,5 mm) mocuje się z przesunięciem spoin 1 warstwy (≥250 mm) przy 
pomocy wkrętów samogwintujących 3,9 x 45 mm lub klamer rozprężnych ≥ 1,5 x 10 x 18-19 mm. 
Spoiny wykonać jako szpachlowane lub klejone. Spoinę łączącą ze ścianą należy wykonać o 
szerokości 5 mm. Połączenie ze ścianą należy wykonać jako spoinę dylatacyjną. Jest to do 
zrealizowania za pomocą taśmy papierowej lub foliowej naklejonej na ścianę masywną, której 
nadmiar obcina się wzdłuż krawędzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po usunięciu nadmiaru taśmy 
powierzchnię stropu można tapetować lub malować. 

6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZEBUDOWA I I REMONT BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI W ŁOPUSZNEJ 

 

67 
 

W szczególności powinna być oceniana: 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność i nasiąkliwość, 
� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być 
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.2. Odbiór podło ża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze: 

Sprawdzeniu podlega: 
� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoża, 
� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
� wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
� odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – 

nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 

� odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
� odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe 

niż 2 mm. 

9. Podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

11. PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
12. PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody 

badań.  
13. PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo – 

kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
14. PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 

wymagania i metody badań 
15. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
16. PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia – 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
17. PN-EN10327:2006 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
18. PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym.  

18.1. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

SST.11 Izolacje przeciwwilgociowe  

KOD CPV 45320000-6  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej związanych z realizacją projektu: 
„Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą 
techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu 
pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji 
odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i 
drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych. Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu 
przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).  

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem 
przed wilgocią.  

izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią.  

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być:  
� przeciwwilgociowe,  
� parochronne,  
� wodoszczelne.  

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na elementach stykających się bezpośrednio z gruntem w 
celu zabezpieczenia ich przed woda lub wilgocią gruntową.  

Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.  

Izolacje wodoszczelne wykonuje się na elementach, które mogą być narażone na zalewanie wodą.  

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST.00.00 „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. SST i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  
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Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego 
najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami 
przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w 
beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, 
zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku 
przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed 
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w 
stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, 
ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed 
przewróceniem się i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje   

Podłoża pod izolacje przeciwwodne  
� wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży:  
� podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
� podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  
� podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. 
Luźne fragmenty podłoża należy usunąć.  
Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto musza być 
stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i prze ciwwilgociowej  

5.2.1. Gruntowanie  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta.  

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach 
od ukończenia betonowania.  

Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy.  

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe należy wykonywać roztworem asfaltowym wg PN-74/B-
24622 , emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 lub środkami systemowymi.  

Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.  

5.2.2. Właściwa izolacja  
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Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niż 3cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokość i wysokość co najmniej 5cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne, w zależności od ich 
konsystencji, należy nakładać pędzlem lub pacą. Izolacje nakładać warstwami tak aby każda 
warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Grubość 
warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość 
zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski 
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 
niższej niż 15°C.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
� przygotowanie powierzchni do gruntowania  
� zagruntowanie powierzchni - położenie każdej warstwy izolacji  
� ciągłość warstw Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

Materiały na bazie smoły lub asfaltu zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych 
stężeniach wybuchowe.  

Podczas pracy należy unikać ognia.  

Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować 
zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemia i rozchodzą 
się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza 
być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. Unikać należy zbyt 
częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skóra, a w wypadku podrażnienia 
naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. Przy zastosowaniu materiałów systemowych 
ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne".  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Sprawdzeniu podlega:  
� zgodność z dokumentacja techniczna.  
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� przygotowanie podłoża,  
� prawidłowość wykonania izolacji,  
� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu.  
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  
� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.,  
� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów 
których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 
ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy zwi ązane  

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
� PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
� PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.  
� BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.  
� BN 79/6751 02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
� BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.12 Izolacje termiczne  

KOD CPV 45321000-3  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznej związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont 
budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład 
zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji termicznych określonych w projekcie.  

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja cieplna (inaczej termiczna) - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, 
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat.  

System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST- „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora.  
Izolacje cieplne i akustyczne występujące w projekcie: 
� polistyren ekstrudowany XPS, 
� płyty z wełny mineralnej, 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji cieplnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne".  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami 
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aktualnej normy Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Pakiety płyt styropianowych na środkach 
transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania powierzchni w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w 
pomieszczeniach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 
Pakiety płyt należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia 
pozostawiając miedzy rzędami i ścianami wolne przestrzenie umożliwiające do nich dostęp.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST - „Wymagania ogólne".  

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje  

Podłoża pod izolacje - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych.  
� przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
� podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
� podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powlokę gruntowa.  

Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie 
mogą być wygładzane, ponadto musza być stwardniałe.  

5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej  

Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków 
cieplnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  

Izolacja cieplna powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem, które jest niedopuszczalne. W przypadku zawilgocenia izolacji termicznej cały 
obszar zawilgocony należy bezwzględnie wymienić na nowy. 

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.  

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren.  

W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych 
z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie powinny być 
przykrywane papą.  

Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych 
na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.   

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji Ogólnej.  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy.  

Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny byc wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
� przygotowanie powierzchni do gruntowania;  
� zagruntowanie powierzchni;  
� położenie każdej warstwy izolacji ; 
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� ciągłość warstw; 
� równość powierzchni płyt, 
� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
� wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
� wilgotność, 
� klasyfikacja ogniowa.  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

6.3. BHP i ochrona środowiska  

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż.  

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 
wykonywanych izolacji.  

Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez 
producenta.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Sprawdzeniu podlega:  
� zgodność z dokumentacja techniczna.  
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� przygotowanie podłoża,  
� prawidłowość wykonania izolacji,  
� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu. -

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.  
� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.,  
� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy.  

Nie dopuszcza si ę stosowania do robót izolacyjnych materiałów któryc h właściwo ści 
techniczne nie odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie 
należy stosowa ć równie ż materiałów przeterminowanych.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały wyniki pozytywne. 

10. Przepisy zwi ązane  
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� PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
� PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
� PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
� PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  
� PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła.  
� Metoda obliczania.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B  
- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
- Instrukcja producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST.13 Pokrycia dachowe i obróbki. 

KOD CPV 45261210-9 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z realizacją projektu 
„Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą 
techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu 
pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji 
odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i 
drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.:  
� Pokrycie dachu 
� Obróbki blacharskie 
� Rynny i rury spustowe 
Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
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powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Gonty drewniane 

Do wykonania pokrycia z gontów drewnianych należy stosować  gont łupany świerkowy w kształcie 
klina z felcem, układany podwójnie o następujących parametrach:  

� długość deszczułek - 50-60 cm  
� szerokość deszczułek – 8-13 cm  

Gont przed montażem należy bezwzględnie zaimpregnować przeciwogniowo.  

2.2.2. Papa  

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy powinna 
mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia 
powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Papa podkładowa i wierzchniego krycia mają wspólnie tworzyć pokrycie typu NRO. 

2.2.3. Pozostałe materiały  

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

2.2.4. Blachy płaskie 

� Blacha miedziana w kolorze naturalnym. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.  

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiadać dokumenty uprawniające 
do jego eksploatacji. Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego 
prawidłowej eksploatacji (udźwig , nośność itp.).  

Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom kreślonym przez przepisy BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4  

4.2. Transport materiałów:  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
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dzeniami lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
� pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, płyt, łat lub płatwi powinno być dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
� równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

� równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

� podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

� w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Pokrycie z gontów drewnianych 

Osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam, jak wybrany odstęp między rzędami gontów.  
Gonty układane na łatach bezpośrednio mocowanych do krokwi trzeba przybijać gwoździami 
ocynkowanymi. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami z płaską główką, 
karbowanymi lub spiralnymi, koniecznie ocynkowanymi, miedzianymi lub ze stali nierdzewnej. Gonty 
z cedru czerwonego i dębu oraz gonty zaimpregnowane środkami solnymi przybija się karbowanymi 
gwoździami z nierdzewnej stali szlachetnej. Zależnie od gatunku drewna i szerokości gontu 
odległość gwoździ od krawędzi gontu nie powinna być większa niż 15-50 mm. Gwoździe powinny 
być przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 do 40 mm. Widoczne 
gwoździe należy usunąć. Dobór gwoździ zależy od wymiaru  i rozstawu łat i należy uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru.  
Dopuszcza się układanie pod gontami przekładek z papy szerokości 25 lub 50 cm, które 
uszczelniają pokrycie i zapobiegają podsiąkaniu wody pod gonty.  
Aby dach kryty gontami musi być prawidłowo wentylowany, by pokrycie po opadach deszczu lub 
śniegu mogło możliwie szybko wyschnąć. Między deskowaniem i krokwiami, a pokryciem z gontów 
umieszcza się kontrłaty, które zapewniają wystarczającą wentylację dachu. W dachu pokrytym 
gontami łupanymi o nachyleniu 40 do 90o kontrłaty powinny mieć grubość co najmniej 24 mm, jeśli 
są to gonty cięte – co najmniej 30 mm. W dachu o małym nachyleniu szczelina wentylacyjna 
powinna być większa.  
Gontów drewnianych nie wolno układać bezpośrednio na papie dachowej.  
Gonty należy układać tak, by ich styki nie pokrywały się w kolejnych pasach, dzięki temu dach nie 
będzie przeciekał.  
Między gontami należy zachować odstępy - fugi ruchome, by pokrycie mogło „pracować”. Ich 
szerokość (1-5 mm) zależy od skurczu stosowanych gontów, wilgotności drewna i od oczekiwanej, 
przeciętnej wilgotności drewna podczas użytkowania. 

5.3. Obróbki blacharskie.  
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a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, i rodzaju pokrycia 
b) roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -

15°C.  
c) robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
d) Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

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

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć wierzchnich. 

6.3. Kontrola wykonania pokry ć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
� w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych,  
� w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

6.3.2. Pokrycia i obróbki z blachy 
� Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

� Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest m2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Podstawa 

Podstawę do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podło ża  

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
� podkładu, 
� jakości zastosowanych materiałów,  
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.  
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
� dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,  
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej 
dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  

8.4. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowa ć:  

� Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
� Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp..  
� Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
� Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.5. Zakończenie odbioru 

Odbiór pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

� PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
� PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
� PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
� PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.14 Stolarka budowlana  

KOD CPV 45421000-4 
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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej związanej z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku dworu, 
kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

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

1.3 Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary. 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

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

2. Materiały.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stolarka okienna. 

Stolarka okienna zewnętrzna drewniana, 

Szczegóły dotyczące wyposażenia stolarki okiennej w nawiewniki itp., klasę odporności ogniowej lub 
inny ich sposób zabezpieczenia np. w kurtyny pożarowe oraz współczynnik przenikania ciepła 
określa zestawienie stolarki załączone do projektu. 

2.3. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana. 
Stolarka wewnętrzna systemowa. 
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne. 

Szczegóły dotyczące wyposażenia stolarki drzwiowej, klasę odporności ogniowej oraz współczynnik 
przenikania ciepła określa zestawienie stolarki załączone do projektu. 
 

2.4. Okucia budowlane.  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła 
do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest 
wyposażone w funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzięki której można regulować 
poziom wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
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państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 
została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farba ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zapewniającego prawidłowe 
obsadzenie i późniejsze działanie stolarki.  

4. Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utrata stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przygotowanie o ścieży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osądzić w ościeżach.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,  
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,  
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Parapet zewnętrzny należy zamontować w taki sposób aby uniemożliwić wodzie spływającej z okna 
na parapet przedostanie się pomiędzy ościeże a ościeżnicę i pod parapet.  

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

W przypadku okien dachowych, podczas ich montażu należy ściśle przestrzegać zaleceń 
producenta. 

Podczas montażu fasady szklanej należy ściśle przestrzegać zaleceń jej producenta. 

6. Kontrola jako ści.  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

� sprawdzenie zgodności wymiarów,  
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� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania,  

� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.  
� PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
� PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
� PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych elementów budowlanych  

� PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

� PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.15 Podłogi i posadzki  

KOD CPV 45432100-5  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek występujących z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku dworu, 
kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
� Podkłady betonowe – wylewka betonowa zbrojona włóknem gr. 5cm.  
� Posadzki właściwe:  

− Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu gres lub z 
płytek ceramicznych o klasie ścieralności minimum III i klasie antypoślizgowości co najmniej 
R10, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

− Cokoliki z płytek cokołowych gresowych, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni.  

− Posadzki z drewniane, 

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

2.1. Zaprawa klejowa  

Do przygotowania zaprawy klejowej do płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu gres należy 
stosować gotowe mieszanki dostosowane do układanego typu płytek i wodę.  

2.2. Wyroby terakotowe i gresy.  

Płytki podłogowe ceramiczne, terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek podłogowych:  
� barwa: wg wzorca producenta,  
� nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  
� wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa,  
� ścieralność nie więcej niż 1,5mm, - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,  
� kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
� ługoodporność nie mniej niż 90%  
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b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
� długość i szerokość: ±1,5mm,  
� grubość: ±0,5mm,  
� krzywizna: ±1,0mm.  

2.3. Posadzki drewniane  

Dobór rodzaju i typu materiału należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i lokalnym Konserwatorem 
Zabytków.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zapewniającego prawidłowość wykonania 
robót.  

4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i 
przechowywania materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót.  

5.1. Posadzki z płytek  

Przed wykonaniem posadzki z płytek w pomieszczeniach mokrych należy wykonać warstwę izolacji 
przeciwwilgociowej. Typ rodzaj i sposób jej wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Przed ułożeniem okładziny z płytek podłoże należy zagruntować. 

Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  

Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°.  

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.  

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
� 50x50mm - 3mm 
� l00xl00mm - 4mm  
� l50xl50mm - 6mm  
� 200x200mm - 6mm  
� 250x250mm - 8mm  
� 300x300mm – l0mm  
� 400x400mm - l2mm.  

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 
spoiny.  

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
przyssania”.  
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Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz 
warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.  

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie 
przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
� do l00mm - około2mm  
� od l00 do 200mm – około 3mm  
� od 200 do 600mm – około 4mm  
� powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie cokoły. Szczegóły cokołu 
powinna określać dokumentacja projektowa.  

Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

6. Kontrola jako ści.  

Wymagana jakość materiałów powinny być potwierdzone przez producenta, przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  

Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  

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

Odbiór powinien obejmować:  

� sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową,  
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
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pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  

9. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt. 9.  

10. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
� PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
� PN-ISO 13006:200 1 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.  
� PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
� PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
� PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakosci 

powierzchni.  
� PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
� PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
� PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych.  
� PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
� PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
� PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
� PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
� PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
� PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.16 Roboty malarskie  

KOD CPV 45442100-8  
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1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku 
dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

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

1.3. Zakres robót obj ętych SST.  

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

Zakres i ilość wymienionych robót określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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 ( PN-EN 1008:2004).  

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

2.2. 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.  

2.3. Farby budowlane gotowe.  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
� lepkość umowna: min. 60,  
� gęstość: max. 1,6 g/cm3  
� zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
� roztarcie pigmentów: max. 90m  
� czas schnięcia powłoki w temp. 2OoC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
� wygląd zewnętrzny  
� gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
� grubość -100-120 pm - przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
� elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub 
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odstawania od podłoża,  
� twardość względna - min. 0,1,  
� odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki,  
� odporność na działanie wody  
� po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  

2.3.2. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.3.3. Farby emulsyjne wewnętrzne i zewnętrzne, wytwarzane fabrycznie - Na tynkach można stosować 
farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie 
z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.3.4. Farby olejne i ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-
8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h  

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność- 6-
10 m2/dm3  

2.3.6. Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  

Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach 
wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 
litrowych. 

2.3.7. Farba silikonowa - zewnętrzna.  

Farba silikonowa zewnętrzna produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika 
producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.  

2.3.8. Farba typu fire-Control - do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowej.  

Farbę należy stosować w połączeniu z innymi farbami jako system ściśle według wskazań 
producenta.  

2.4. Środki gruntuj ące.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
� na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  

2.5. Kolorystyka  

Kolorystyka zgodna z projektem i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Każdorazowo 
wybrany sposób i zastosowane narzędzia malarskie muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

4. Transport.  

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. Przewożony materiał 
należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby należy 
przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w 
środkach transportowych pokrytych plandekami lub zamkniętych. Do transportu farb i materiałów w 
postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków 
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transportu. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi 
normy PN-89/C-81400. 

5. Składowanie  

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres składowania wynosi 12 
miesięcy.  

6. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C.  
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej + 1°C.  

6.1. Przygotowanie podło ży.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

6.2. Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem lub specjalnie 
do tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.  

6.3. Wykonywanie powłok malarskich.  

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.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  

6.4. Próbne wymalowania.  

Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2m2. 
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien 
być zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku.  
Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.  

7. Kontrola jako ści.  

7.1. 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 3s.  

7.2. Roboty malarskie.  

7.2.1. 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.  

7.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

7.2.3. Badania powinny obejmować:  
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� 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  

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

8. Obmiar robót.  

Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robót. Ilość robót określa 
się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

9. Odbiór robót.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

9.1. Odbiór podło ża.  

9.1.1. 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 
zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  

9.2. Odbiór robót malarskich  

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

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

9.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

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

9.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

10. Podstawa płatno ści.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

11. Przepisy zwi ązane.  

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
� PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.  
� PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
� PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Wymagania ogólne.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 
1990r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane 
w celu realizacji projektu „Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżwki wraz 
z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz 
remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, 
instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy 
wozowni i drenażu wokół budynku dużej piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót elektrycznych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej oświetlenia i gniazd w/ w budynku i linii kablowej o napięciu do 1kV. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych: 
� wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia budynku, 
� wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 
� wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne". 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji 
elektrycznych w/w budynku i linii kablowej wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
� Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
� Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
� Wykaz użytych materiałów. 
� Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
� Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
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opracowania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Przewody 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robót muszą posiadać na swoich izolacjach 
zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierające 
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego parametrach technicznych. 
Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, przetarć i innych uszkodzeń 
mechanicznych. 

2.3. Osprz ęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, łączniki 
klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać atesty dostarczane 
wraz z elementami przez producentów. 

2.4. Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w 
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone przez 
producentów. 

2.5. Materiały pomocnicze. 

� śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
� puszki podtynkowe PCV, 
� kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do niezb ędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru budowlanego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
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� transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz 
inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

� aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 

4.3. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi 
warunkami: 
� przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 

chłodnych, 
� rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej, 
� rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń 
grzewczych, 

� rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak rury 
instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech 
miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 

� wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne". 

5.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych zewnętrznych i wnętrzowych o napięciu do 1kV: 

� w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w pomieszczeniach 
suchych i wilgotnych 

� w budownictwie przemysłowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem pożarowym i 
wybuchowym, z atmosferą suchą lub wilgotną, zapyloną lub żrącą 

5.1.2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

� przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach stalowych, 
� przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych, 
� przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odległościowych, na 

wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach, 
� przewodami izolowanymi w kanałach podłogowych, 
� przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanałach izolacyjnych, 
� przewodami oponowymi, 
� przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych 
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pod tynkiem lub w podłodze, 
� przewodami wtynkowymi, 
� przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych 

w ścianach i stropach budynku monolitycznego, 
� przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
� przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach elementów 

budowlanych, 
� przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w 

prefabrykowanych kanałach instalacyjnych. 

5.1.3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń i liczników energii 
elektrycznej. 

5.1.4. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 

Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
� łatwy dostęp, 
� zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

Gniada wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten nie występował u góry. 

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna. 

5.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
� trasowanie, 
� montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
� przejścia przez ściany i stropy, 
� montaż sprzętu i osprzętu, 
� łączenie przewodów, 
� podejścia do odbiorników, 
� przyłączanie odbiorników, 
� ochrona przed porażeniem, 
� ochrona antykorozyjna. 

5.2.2. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 

5.2.5. Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
� rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
� łączniki instalacyjne, 
� gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
� skrzynki rozdzielcze, 
� przyciski sterownicze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 

Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych 
palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą 
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 

5.2.6. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast ocynowania). 

5.2.7. Podejścia do odbiorników 
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Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, 
lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.2.4. 

Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 
rodzaju stosuje się najczęściej do: 
� opraw oświetleniowych, 
� odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

5.2.8. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Szczegółowe wymagania zostały 
podane w p.5.2.6. 

Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z 
tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 
� przyłączenia sztywne, 
� przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 

Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 
� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
� przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 
muszą być chronione. 

5.2.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników, jak 
również cała instalacja rurowa. 

W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach z tworzyw sztucznych lub 
uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w miejscach 
łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w postaci 
obejmek z taśmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposób zapewniający ciągłość 
metaliczną. Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych stosowanych w 
danej instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed korozją oraz 
muszą być dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość. 
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Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST – Urządzenia 
piorunochronne. 

5.2.10. Ochrona antykorozyjna 

Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji 
stalowych. 

5.3. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jedno żyłowymi 
lub wielo żyłowymi w rurach stalowych 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Instalacje w rurach stalowych stosuje się tam, gdzie mogą być one narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, np. w spawalniach, kuźniach, kotłowniach, montowniach oraz przy obrabiarkach. 

Instalacje te mogą być stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu 
hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur, za pomocą minii i pakuł. W wykonaniu wodoszczelnym 
instalacje te mogą być układane w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). 

5.3.2. Układanie rur 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w 
podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p. 5.2.5. Końce rur po ucięciu i 
nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych krawędzi. Gwint na rurach powinien być 
dostosowany do osprzętu. 

Rury przeznaczone na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny zapewnić 
możliwość swobodnego wciągania przewodów. Rury z łukami wykonanymi na gorąco powinny być 
ponownie wewnątrz pokryte lakierem asfaltowym. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.3.3. Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 
sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 
instalacji. 

Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6. 

5.3.4. Roboty końcowe 

Po wykonaniu wszystkich powyższych robót i sprawdzeniu jakości wykonanej instalacji wszystkie 
rury oraz sprzęt i osprzęt żeliwny należy pomalować lakierem asfaltowym. 

5.4. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jedno żyłowym 
lub wielo żyłowymi w rurach tworzyw sztucznych 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na 
zastosowanie tworzywa sztucznego. 

Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu 
hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inną masą) wykonania 
wszystkich połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w 
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pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). 

5.4.2. Układanie rur 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 
uchwytach osadzonych w podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p. 
5.2.5. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze 
sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze: 
� wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego z 

równoczesnym uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masą), 
� wkręcania w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
� wkręcania w sprzęt i osprzęt nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony. 

Spłaszczenie to nie może być większe od 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również 
stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień 
gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 
przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia 
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich 
prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek 
kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach 
(przy wykonaniu nieszczelnym). 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.4.3. Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 
sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w 
instalacji. 

Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6. 

5.5. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na  
uchwytach, na uchwytach odległo ściowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w 
korytkach  

5.5.1. Wymagania ogólne 

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z 
wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
� w wykonaniu zwykłym 
� w wykonaniu szczelnym 

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji: 
� bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą 

uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
� na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości nie 

mniejszej niż 5mm w świetle od podłoża, 
� na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub 

wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 

5.5.2. Układanie przewodów 
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Przy układanie przewodów na uchwytach: 
� na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować uchwyty wg p. 5.2.3; odległości 

między uchwytami nie powinny być większe od: 
0,5 m dla przewodów kabelkowych 
1,0 m dla kabli, 

� rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
uchwytami nie były widoczne, 

� sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg p. 5.2.5. 

Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
� na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych 

podłoża specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się 
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 5.2.3, 

� po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań 
określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy 
(poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
� przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic 

(dławików), średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla, 

� po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki 
(dotyczy to określonego wykonania dławic), 

� powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 
obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 

� po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać wg p. 5.2.4. W przypadku stosowania specjalnie 
utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. 

Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.5. 

Łączenie przewodów wykonywać wg p. 5.2.6. 

Podejścia do odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.7. 

Przyłączenia odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.8. 

Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji 
stalowych. 

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wiązkach” należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania odpowiednich instrukcji montażu dotyczących tego sposobu wykonania. 

5.6. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami izolowanymi w kanałach 
podłogowych 

Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów podłogowych. 

Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 

5.7. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami izolowanymi i kablami w 
prefabrykowanych kanałach izolacyjnych 

Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów izolacyjnych. 

Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 

5.8. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami oponowymi 
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Przewody oponowe należy stosować w przypadkach: 
� przyłączania odbiorników ruchomych, przenośnych i przesuwanych, 
� konieczności wykonania połączeń elastycznych, 
� uzasadnionych techniczno-ekonomicznych powodów, 
� wykonywania instalacji „przewieszanych”, tymczasowych. 

W przypadku układania przewodów oponowych w sposób stały montaż należy wykonywać wg p. 5.7. 

5.9. Instalacje elektryczne wn ętrzowe wykonane przewodami jedno żyłowymi lub 
wielo żyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tyn kiem lub w podłodze  

5.9.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 

5.9.2. Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 
układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się 
wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania 
się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy 
przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 

Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.9.3. 

Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.9.3. Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 

Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku [mm] 190 190 250 250 350 450 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 

Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien 
wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm. 

5.9.4. Wciąganie przewodów do rur 

Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.9.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy 
wciągnąć przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej 
uszkiem. 
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Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.9.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p. 5.2.6. 

5.10.  Instalacje wtynkowe 

5.10.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 

5.10.2. Kucie bruzd 

Kucie bruzd należy wykonać wg zasad podanych w p. 5.9.2. 

5.10.3. Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem)w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. 

Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek 
i osprzętu i instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p. 5.9. 

5.10.4. Układanie i mocowanie przewodów 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. 

Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy 
murarskiej grubości co najmniej 5mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie 
warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na 
podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie 
więcej niż 16A. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. 

Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania na nim 
przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie 
uszkodzić izolacji żył przewodu. 

Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w 
luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je 
przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.9. 

5.10.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p. 5.2.6. 

5.11. Instalacje wykonywane przewodami jedno żyłowymi lub wielo żyłowymi w rurach 
instalacyjnych z tworzywa zatapianych w ścianach i stropach budynku 
monolitycznego 
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5.11.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. Trasowaniem należy objąć wszystkie miejsca mocowań 
puszek i kinkietów, wypustów dla opraw oświetleniowych, rozgałęzień i punktów przejścia instalacji 
ze stropu na ścianki działowe nie wylewane. 

5.11.2. Mocowanie puszek i rur 

Puszki i rury powinny być mocowane do form (szalunków) oraz elementów zbrojenia przed zalaniem 
masą betonową w sposób pewny. Mocowanie puszek sprzętowych i rozgałęźnych do form 
(szalunków) należy wykonywać przy użyciu krążków mocujących. Końce rur wchodzące do puszek 
należy wcisnąć w otwory boczne puszek, a odcinki rur pomiędzy puszkami należy mocować do 
prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym. Rury należy łączyć ze sobą przy użyciu złączek. 
Połączenia puszek z rurami oraz rur pomiędzy sobą powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza masy betonowej. 

W przypadku instalowania puszek po obu stronach ściany naprzeciw siebie, należy instalować dwie 
puszki w układzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszkę przelotową o długości równej 
grubości ściany. 

Puszkę przelotową należy wewnątrz przegrodzić warstwą materiału izolacyjnego. 

Do zawieszania opraw oświetleniowych na suficie należy stosować puszki sufitowe przystosowane 
do wkręcania haczyka. 

W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe 
należy pozostawić zapas rury wprowadzonej do puszki około 0,2m. 

Puszki i rury mocować po zestawieniu jednej okładki formy (szalunku) ze zbrojeniem. Rury po 
zamontowaniu i zalaniu masą betonową powinny być drożne, a puszki pozbawione wszelkich 
zanieczyszczeń. Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe nie 
wylewane należy wykonywać tak, aby oś puszki pokrywała się z osią budowanej ścianki. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 

5.11.3. Wciąganie przewodów 

Przewody należy wciągać w sposób podany w p. 5.9.4. 

5.11.4. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p. 5.2.6. 

5.12. Instalacje wykonywane przewodami jedno żyłowymi lub wielo żyłowymi w listwach 
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 

5.12.1. Trasowanie 

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach. 
Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 

5.12.2. Mocowanie listew 

Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na 
ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

5.12.3. Montaż sprzętu i przewodów 

Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. Na ścianach drewnianych sprzęt należy mocować za pomocą wkrętów do drewna z 
uwzględnieniem wymagań p. 5.2.5. 
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Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowo, bez rozcinania 
przewodów. 

Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu 
zacisków odgałęźnych (przekłuwających , kapturkowych itp.). 

W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. W jednym kanale 
listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych. 

Przewody należy łączyć w sposób podany w p. 5.2.6. 

Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy 
zamknąć pokrywami. 

5.13. Instalacje wykonywane przewodami wielo żyłowymi (kabelkowymi) i kablami 
układanymi w kanałach elementów budowlanych 

Instalacje te należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.7. 

5.14. Instalacje wykonywane przewodami jedno żyłowym, wielo żyłowymi (kabelkowymi) 
i kablami układanymi w prefabrykowanych kanałach in stalacyjnych (sufitowych, 
naściennych itp.) 

Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów instalacyjnych. 

Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 

5.15. Monta ż opraw o świetleniowych 

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować 
przez: 
� wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
� wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
� wbetonowanie. 

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
� dla opraw o masie do 10kg siłę 500N, 
� dla opraw o masie większej od 10kg siłę w N równą 50xmasa oprawy w kg. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze 
stalowymi uziemionymi elementami budynku. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy 
przelotowych. 

5.16. Monta ż zabezpiecze ń (gniazd bezpiecznikowych oraz wył ączników) 

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. Gniazda bezpieczników należy montować 
na deskach lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie 
należy montować na listwach aparatowych. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem 
półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki. 

Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda 
bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 

Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do 
plombowania. 
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5.17. Monta ż liczników 

Do rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej oraz kontroli jej zużycia należy stosować układy 
pomiarowe. W układzie do pomiaru rozliczeniowego należy stosować zestaw aparatury 
legalizowanej, uzgodniony z dostawcą energii elektrycznej pod względem rodzaju i usytuowania. W 
układzie do pomiaru kontrolnego należy stosować zestaw aparatury spełniający określone 
wymagania użytkowników energii elektrycznej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do eksploatacji 
przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
� zgodności z dokumentacją techniczną, 
� poprawności montażu, 
� kompletności wyposażenia, 
� poprawności oznaczenia, 
� braku widocznych uszkodzeń, 
� należytego stanu izolacji, 
� atestów producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Zakres prób 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
� pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji 
mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od : 
0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 

� pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 
induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ, 

� pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie 
kablowe p. 6, 

� pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
� pomiary rezystancji uziemień zgodnie z SST - Urządzenia piorunochronne, 
� oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie 
badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu 
zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. 

Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu 
pomiarowego 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w ST 00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 
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7.2. Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót.  

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w ST 00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

Do odbioru robót należy przedłożyć: 
� dokumentację powykonawczą, 
� protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia oświetl., 
� protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
� protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST 00.00. 
„Wymagania Ogólne" 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Związane normatywy 

� Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 
dostarczania energii elektrycznej, 

� Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

� Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

10.2. 9.2 Zalecane normy 

� Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 

� PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 

� PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 

� PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, 
wymagania podstawowe. 

� PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
� PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa. 
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 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST.22 Roboty ziemne.  

KOD CPV 5111200-0 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją projektu: „Przebudowa oraz remont budynku dworu, kuchni 
dworskiej i stróżwki wraz z infrastrukturą techniczną wchodzących w skład zespołu 
dworskofolwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w 
zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji 
niskoprądowych oraz budowy studni wierconej przy wozowni i drenażu wokół budynku dużej 
piwnicy” w Łopusznej, gm. Nowy Targ, ul. Gorczańska 2. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres i ilo ść wymienionych robót  

Zakres i ilość wymienionych robót ziemnych określają załączone do projektu przedmiary.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne".  

2. Materiały.  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  

2.1. Piasek 

Do wykonania podkładów należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 
2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować 
piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i 
żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do 
zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

2.2. Materiały stosowane na zabezpieczenia w robota ch ziemnych  

Do wykonywania zabezpieczeń przy robotach ziemnych stosuje się drewno iglaste okrągłe lub tarte 
albo odpowiednie elementy stalowe,  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora.  
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4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inwestora. Transport samochodami samowyładowczymi oraz i sprzętem ręcznym np. taczki.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane.  

Metody wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. w rejonie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz bezpośrednio przy istniejących budynkach roboty ziemne należy 
wykonywać sposobem ręcznym.  

Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę.  

Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Js) 0,97 - 1,0.  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

6. Kontrola jako ści robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Jednostka obmiaru jest m3.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogólne".  

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".  

10. Przepisy zwi ązane  

� Normy PN-M-42250:1998  
� Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-86/M-47251  
� Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan PN-68/B-06250  
� Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-86/B-

02480  
� Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-BN-04481  
� Gruntu budowlane. Badania próbek gruntów. PN-D-95017  
� Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania badania. 
 


