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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA 

,,PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDY NKU INTERNATU 
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W 

GOŁOTCZY ŹNIE,, 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku sali 
sportowej . Wymagania ogólne podano w SST B.00.00.00. i dotyczą wszystkich specyfikacji. 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
3. Zakres robót objętych SST 
1. Wymagania ogólne B.00.00.00 
2. Beton B.01.00.00 
3. Roboty murowe B.02.00.00 
4. Tynki B.03.00.00 
5. Posadzki B.04.00.00 
6. Stolarka B.05.00.00 
7. Ślusarka B.06.00.00 
8. Roboty malarskie B.07.00.00 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z robotami budowlanymi 
w internacie  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują roboty budowlane związane z pracami remontowymi w  budynku 
internatu w Gołotczyźnie 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Terminologia 
JeŜeli w Kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia , to ich znaczenie naleŜy interpretować 
następująco: 
1. Obiekt budowlany - stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-uŜytkową, 
wyposaŜone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki, obliczenia i opisy wraz z 
wymaganymi 
uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych 
oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część Kontraktu. 
3. Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji państwowej słuŜący 
do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
4. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 
5. Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 
6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 
i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną 
jakości 
materiałów i robót. 
9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami. 
10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robót. 
12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania 
budowlanego. 
13. Podłośe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 
14. Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na wykonanie robót. 
16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
17. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót. 
18. Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji. 
19. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
20. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających 
warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla 
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu. 
21.Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 
22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na 
warunkach określonych w Kontrakcie Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 
23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. 
1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer 
BN-80/8836-02 - BranŜowa norma z 1988 roku/numer 
KB1 - Katalog Budownictwa 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
4 
SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
PZH - Państwowy Zakład Higieny 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji 
1.5.1.1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne 
do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 
1.5.1.2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
- dziennik budowy 
oraz w dwóch egzemplarzach: 
- dokumentację projektową 
wszystkich jej elementów 
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy 
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich je elementów w 
planie i poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem. 
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1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu: 
- kompleksowy program realizacji robót 
- program zapewnienia jakości /PZJ/. 
1.5.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadowalającym stanie i 
porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót teren budowy i jego 
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym. 
przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy. 
zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorców. 
- wyposaŜa plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpoŜarowy. 
1.5.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
- przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 
- moŜliwości powstania poŜaru 
- niszczeniem drzewostanu 
1.5.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
1.5.2.7. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu odpowiednio wyposaŜone pomieszczenie socjalne. 
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę na wykonanymi robotami, przygotowanymi 
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego robót. 
1.5.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Zamawiającego i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty do czasu 
dalszych decyzji. 
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach 
niebezpiecznych 
lub szkodliwych. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
określonymi w SST i 
opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Jeśli materiały są róŜnej jakości z danego źródła naleŜy zmienić źródło zaopatrzenia. 
2.2. Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność z SST przed 
wykonaniem badań jakości. 
Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami SST to takie materiały zostaną odrzucone. 
5 
2.3. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich 
jakość 
i przydatność do robót. 
2.3.1. Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw 
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
2.3.2. Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem 
jakości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy naleŜy przerwać. 
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3. Sprzęt 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną 
w 
dokumentacji projektowej i SST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. 
W PZJ szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór sprzętu do: 
- wytwarzania betonów 
- zagęszczania gruntów zasypowych 
- zagęszczania i wyrównywania powierzchni betonów 
4. Transport 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. 
W PZJ szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków do: 
4.1. Transportu mieszanki betonowej. 
W czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej. Stosować naleŜy 
mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczyć do minimum. 
4. 2. Do przewozu lepików, środków chemicznych, paliw , cementu luzem. 
Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju ładunku. 
4.3. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. JeŜeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz 
na 
uŜycie pojazdów o ponadnormatywnym obciąŜeniu i takich pojazdów uŜyje, to poniesie koszty wzmocnienia 
nawierzchni drogi i koszty naprawy, jeśli taka szkoda powstanie. 
5. Wykonanie robót. 
Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SST dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w 
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz 
protokołu odbioru. 
5.1. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy: 
- dziennika budowy 
- księgi obmiarów 
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
- protokołów odbioru robót 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
akceptowane Zamawiającego. 
5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy 
powinny być 
dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania. KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą 
reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysług równieŜ: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
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- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych 
robót 
budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST oraz rachunkiem ilościowym. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Księgę obmiaru robót prowadzi 
Kierownik budowy. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
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Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST 
odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i 
poleceniami Zamawiającego. 
W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie, 
zasady bezpieczeństwa robót. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem 
wyposaŜenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe. 
- wykaz środków transportu 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego. 
- opis procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu oraz 
prowadzenia robót. 
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi naleŜy: 
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości. 
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich 
jakości i przydatności do planowanych robót. 
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót. 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4. 
6.2. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót. 
6.3. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Zamawiającego za 
niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań. 
JeŜeli wyniki badań zakwestionowanych przez Zamawiającego się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to 
koszty 
tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty 
ujęte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Zamawiającego. Roboty 
podane są 
w jednostkach według SST i rachunku ilościowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w 
sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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7.4. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych. 
- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym. 
- m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 SST. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
8.1. Podział odbiorów 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają 
zakryciu. 
8.1.2. Odbiór częściowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny wymieniony w Kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/. 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową i SST 
- dziennik budowy i księgę obmiaru 
- receptury i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru 
- sprawozdanie techniczne 
- dokumentacje powykonawczą 
- operat geodezyjny 
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót 
-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i 
pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru. 
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, 
obsługę geodezyjną, oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Zamawiającemu 
kompletny operat. 
8.5. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego 
potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie. 
8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i pomiarów 
wymienionych w 
p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
8.7. JeŜeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
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8.8. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i 
SST, to wyłącza te roboty z odbioru. 
9. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót następuje na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe określone w rachunku ilościowym. Ceny obejmują wszystkie czynności 
konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 B ETON 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót 
betoniarskich związanych z remontem ( modernizacja ) budynku internatu ( parter ) w Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST 
i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1)Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy 
PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 
aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg 
PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis 
zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 



8 

 

masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające 
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PNEN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inśyniera. 
BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196- 
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i 
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym 
Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
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Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy tunelu. 
B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 
cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
B-25 dla wykonania osłony izolacji 
B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
B-10 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3.Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
10 
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
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Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m 
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie 
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cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno 
się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po 
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 
betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeŜego betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 
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razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość 
gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności załoŜonej w 
projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciąŜeniu wg PN-89/S-10050. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
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dostarczenie niezbędnych czynników produkcji oczyszczenie podłoŜa wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni pielęgnację betonu rozbiórką 
deskowania i rusztowań 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, 
ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
13 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 
7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY MUROWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych związanych z remontem ( modernizacja ) budynku internatu ( parter ) w 
Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 
B.08.03.00. Ściany warstwowe 
B.08.04.00. Ścianki działowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez 
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całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 
powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
InŜyniera. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 15 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4. Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drąŜone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
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1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
nasiąkliwość 16% 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
gęstość – nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
16 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
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Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
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 dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby 
cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe 
kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ 
o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W naroŜnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
5.3. Mury z cegły kratówki 
Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 
MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stoŜka 
pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze 
zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych 
= 5 mm. 
5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem 
w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym 
(Materiał wg SST B.15.05.02). 
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z 
zastosowaniem listewek 
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 
dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb 
i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 
Odchylenia wymiarów otworów w świetleo wymiarach: 
do 100 cm szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 
+6, –3 
+15, –1 
+10, –5 
+15, –10 
+6, –3 
+15, –10 
+10, –5 
+15, –10 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera 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 badań laboratoryjnych, jeśli takie 
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były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i 
wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska 
pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 18 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku 
PN-B-30000:1990Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 TYNKI 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z remontem internatu w Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
B.11.01.02 Suche tynki 
B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 
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mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy 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 naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
gatunek I 80% 
gatunek II 75% 
2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
2.6. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek 
poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych 
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temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
– w 
tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i 
gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoŜa. 
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
a podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 
podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do 
uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 
wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 
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5.6. Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyŜsza niŜ +5°C. 
2. PodłoŜe: 
wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków 
termicznych ścian nośnych, odchylenie krawędzi podłoŜa od pionu nie moŜe wynosić więcej niŜ ±4 mm/m, a od 
poziomu ±10 mm/m. 
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa: 
przytwierdzenie elementów do podłoŜa na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niŜ: 
30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach 
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 
m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyŜej 0,60 m2 – 4 punkty, 
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu 
kotwiącego, elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w naroŜnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
4. Ochrona kamienia przed korozją 
Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz monomerami 
meteksylanu 
metylu. MoŜe to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu płytek  
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie 
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, 
pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności 
tynku do podłoŜa. 
8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
9. Podstawa płatności 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
B.11.01.02 Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
przygotowanie podłoŜa, 
mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
uporządkowanie miejsca pracy. 
B.11.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
moczenie płytek, docinanie płytek, 
ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
zamurowanie przebić, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków, 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. Przepisy związane 
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. 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy 
odbiorze. 
23 
11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 POSADZKI 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek związanych z remontem budynku internatu w Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.00 Posadzki właściwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa 
rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoŜa, ułoŜeniem dolnej warstwy grubości 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i 
górnej 
warstwy grubości 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, 
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, rozłoŜeniem 
materiałów 
płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, rozłoŜeniem 
materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 
luzem 
ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułoŜonych 
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 
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B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST 
i poleceniami InŜyniera. 
2.Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Wyroby podłogowe PCW 
Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 
grubość – 2 i 3 mm, 
masa 1 m2 – 5,5 kg, 
twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 
zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 
ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują 
duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. NaleŜą do trudno palnych. 
Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
szerokość1300 mm, 
długość 10000 mm, 
grubość 1,9 mm, 
masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią uŜytkową stanowi folia PCW o 
grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub 
moletowana. 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. 
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
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przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 
mm i 
wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ – 20 mm, 
spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 
stalową – bez pęknięć i odprysków, 
gęstość pozorna, nie mniej niŜ – 1,5 mm. 
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.8. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ± 0,5 mm 
krzywizna:1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralnośćV klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość:±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna:1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 
1,8 m. 
2.9. Wykładzina dywanowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.11. Zaprawa samopoziomująca 
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna 
2.13. Podwójna podłoga. 
Wymagania: 
wysokość regulowana od 15–50 cm, 
nawierzchnia antyelektrostatyczna z moŜliwością uziemienia, 
nośność paneli – 10,0 kN/m2, 
musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 
dobra przyczepność do betonu, 
właściwości penetracyjne, 
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
elastyczny (od –20° do + 250°C) 
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 
12 
MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
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Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być 
zapewniona co 
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
godziny przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady 
szerokości 2–3 cm. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5 mm 
między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się 
mijankowy układ spoin. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone 
na 
całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 
Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜszą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliŜonego do kwadratu 
nie 
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powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych 
z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 
wkładek z 
materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosięŜnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w 
podkładzie. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę naleŜy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni naleŜy wstępnie oszlifować, aŜ 
do 
uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę naleŜy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 
upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy 
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 naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
9.Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 
poli(chlorku winylu). 
12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 STOLARKA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej związanych z remontem budynku internatu w Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podano 
poniŜej. 
RóŜnice wymiarów [mm] okien drzwi 
wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m 5 5 
powyŜej 1 m 5 5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 
powyŜej 1 m 2 
wysokość powyŜej 1 m 2 
róŜnica długości przekątnych do 1 m 2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 
powyŜej 2 m 3 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1 
powyŜej 50 mm 2 
elementów grubość do 40 mm – 1 
powyŜej 40 mm – 2 
grubość skrzydła – 1 
2.2. Okucia budowlane 
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2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki 
budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie naleŜy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN- 
71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 
3.Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
4. Transport 
KaŜda 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. 
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Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniŜej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadproŜu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
150±200 6 po 2 po 2 
powyŜej 200 8 po 3 po 2 
PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 
powyŜej 200 100 po 2 po 3 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np 
pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
30 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 
mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem 
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem 
ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 



32 

 

Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeŜnicą 
–1 –1 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 
i 
B.13.03.01) 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 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 dostarczenie gotowej stolarki,osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
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-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 



33 

 

13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 ŚLUSARKA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej związanych z z remontem budynku internatu w Gołotczyźnie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego. 
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.14.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe 
itp.) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St - wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST 
B.07.00.00). 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
InŜyniera. 
2.5.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni, 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
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palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat. 
2.6.4. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 
33 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.Elementy mogą być przewoŜone dowolnym 
środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeŜy, moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
InŜyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 
masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie 
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i 
wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
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Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych z z remontem ( modernizacja ) budynku internatu (parter) w Gołotczyźnie 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.15.02.00 Malowanie tynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
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państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C 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 mm 
przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
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elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PNEN- 
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. 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 podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. 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 naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zagrobowa 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 badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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