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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000-7 

1. PODSTAWOWE DANE MODERNIZOWANEGO BUDYNKU  
 

Dane ogólne 

a) Inwestor – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Oplu Lubelskim  

ul. Aleje 600- lecia 8; 24-300 Opole Lubelskie 

b) Budynek – Administracyjny z częścią socjalną 

c) Adres Obiektu – Aleje 600- lecia 34; 24-300 Opole Lubelskie 

d) Opracowanie – Projekt modernizacji obiektu budowlanego 

e) Branża – architektoniczno – budowlana 

f) Stadium – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

g) Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki, nr. ewid. 6 dla inwestycji pt: 

„Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną” 

W ramach zadania: 

„Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” 

Istniejący budynek administracyjny z częścią socjalną, objęty opracowaniem, zlokalizowany jest przy ul. Aleja 

600-lecia 34 w Opolu Lubelskim (dz. nr 6, obręb 02-Opole Lubelskie), wśród zabudowy budynków 

Oczyszczalni Ścieków w Opolu Lubelskim. Jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny bez 

podpiwniczenia. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe oczyszczalni, socjalne oraz higieniczno-

sanitarne oraz pomieszczenia labolatoryjne. 

Budynek administracyjny z częścią socjalną, przy ul. Aleja 600-lecia 34: 

- funkcja: budynek administracyjny z częścią socjalną 

- rok budowy – ok. 1993 

ilość kondygnacji – budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony 
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Określenia podstawowe  

[1]

  

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

obiektu budowlanego 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stoso-

wania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Pol-

skiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upo-

ważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 

Ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeń-

stwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjali-

styczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo realiza-

cji robót budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 

prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpiecze-

nie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodo-

wym 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbu-

dowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-

strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazu-

jący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określo-

nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 

dokumentacją techniczną 

[ż] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowa-

dzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

Dziennik budowy 

Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

Projekty wykonawcze tj. Rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

Operaty geodezyjne 
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Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszo-

nego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozlicza-

niu inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, 

drewna itp.) Preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowi-

ska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru bu-

dowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować 

osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 

będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach 

normowych 

[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Pol-

skimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na pod-

stawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych roboci-

zny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny przedmiar robót 

[1ż] Kosztorys powykonaw-

czy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe za-

dania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[20] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub pół-

fabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budow-

lany oraz ich części 
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[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, 

w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realiza-

cji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamien-

nych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów re-

alizowanej inwestycji 

[23] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 

składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jako-

ściowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stano-

wiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 

[26] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów 

budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymało-

ści a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[27] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicz-

nym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 

m.in. Do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania 

obiektów budowlanych 

[28] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia te-

renu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 

dotyczące nadzoru na budowie 

[2ż] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący pod-

stawę żądania zapłaty 

[30] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 

natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

[31] Przepisy techniczno-wy-

konawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytu-

owanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[32] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 
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[33] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub bę-

dących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania ro-

bót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo 

są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapo-

bieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wy-

stąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu ro-

bót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych ro-

bót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia 

wypadkom 

[34] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolej-

nych etapów robót 

[35] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego 

użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 

poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wy-

sokości 

[36] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 

ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego prze-

znaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[37] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstruk-

cyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywa-

nych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[38] Złącze kablowe Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej 

do zasilania odbiorców 

[3ż] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzy-

skały certyfikat 

 
Podstawa opracowania: 
 

 Wytyczne inwestorskie 
 Warunki techniczne. 
 Polskie Normy i przepisy budowlane 

 
 

1.       WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową przedmiarami robót oraz poleceniami  Inspektora 

Nadzoru. 

1.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 7 dni plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaże wytyczne techniczne 

wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 
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1.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i jednostkę 

nadzoru. 

1.4. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w porozumieniu z 

Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, z także nadzorem. 

1.5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom 

państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. 

1.6. Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom: 

- odbiorom częściowym 

a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania   

    obiektu, 

b) dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, 

- odbiorowi końcowemu: 

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w 

ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie. 

1.7. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone 

b) dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów : certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną 

c) wyniki badań laboratoryjnych lub badań kontrolnych 

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.8. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska. 

1.9. Podstawa płatności: 

- podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczałtowe) będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 

b) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu, 

c) wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, 

d) koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, 

e) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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1.10. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny koszt. 

1.11. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac remontowych. 

2.       KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 

2.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez 

ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

2.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

2.3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – konserwatorskimi. 

3.       MATERIAŁY. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące 

spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr ż2 poz.881 z dnia 

30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 1ż8 poz 2041 z 2004r. 

 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu 

MSWiA z 22 kwietnia 1żż8r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 

wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena 

zgodności) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 

obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność 

wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy 

wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr ż2 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004r. oraz Dz. U.   nr 1ż8 poz. 2041 z 2004r. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce 

wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
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właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu, budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagał badań przeprowadzonych 

przez nadzór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

5. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie, 

przewidzianym umowa. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy, dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonanych robotach – Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

     6. TRANSPORT 

Ogólne wymagania, dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami, 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie, 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania, dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów 

ruchu drogowego – w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.      KONTROLA JAKOŚCI. 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 

- metody zapewnienia przepisów BHP 

- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację 

- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

  wykonania robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń 

b) część szczegółową : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 

- rodzaj i ilość środków transportu 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości 

- sposób i procedurę pomiarów i badań 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

  wymaganiom. 

 

 Zasady kontroli jakości. 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy 

przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST. 

5. Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest 

konieczny. 

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe. 

7. inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych placu 

budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a także ich badań. 

8. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 

    8.      DOKUMENTY BUDOWY. 

DZIENNIK BUDOWY. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i  wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy – który jest przedstawicielem wykonawcy. 

2. Zapisy będą wykonywane w dzienniku budowy na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem funkcji na budowie. 

4. Załączniki do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 
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5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy placu budowy 

 datę przekazania dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości o harmonogram robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót 

 przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 

 data wstrzymania robót z podaniem przyczyny 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania się. Projektant 

nie jest stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy za pośrednictwem kierownika 

budowy. 

ż.      Normy i przepisy związane. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 

 207, poz. 2016 z pózn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 

 177 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

 U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) 

 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

 systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
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 znakowaniem CE (Dz. U. Nr 20ż, poz. 177ż) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

 określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

 europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

 uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 20ż, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1żż7 r. – w 

 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 16ż, poz.1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

 sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

 znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 1ż8, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

 Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, monta_u i rozbiórki, tablicy 

 informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią 

socjalną i obejmuje: 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z 

Częścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w 

Opolu Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w 

oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 

Zgodnie z opracowaną oceną stanu technicznego budynku oraz audytem energetycznym przewidziano 

następujący zakres robót budowlanych: 

 wykonanie izolacji pionowej budynku 

 docieplenie cokołów do -100 cm przyległego terenu, powyżej tynk mozaikowy  

 wymiana istniejących posadzek na gruncie w nieogrzewanej części budynku 

 przebudowa wewnętrznych pomieszczeń w północno-wschodniej części budynku 

 wydzielenie przestrzeni nieogrzewanej budynku 

 wymiana starej stolarki okiennej dotąd niewymienionej na nową z nawiewnikami powietrza wraz z parape-

tami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

 wymiana stalowych drzwi zewnętrznych do budynku w części północno-wschodniej oraz drzwi PCV we-

wnętrznych   

 docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ościeży okiennych  i drzwiowych 

 docieplenie ścian i stropu nieogrzewanej części budynku 

 docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwany granulat z wełny mineralnej 

 remont dachu poprzez zerwanie starej warstwy i 3x krotne krycie nowej warstwy papą wraz z wymianą    

obróbek blacharskich oraz remontem kominów   

 remont zadaszeń nad wejściami do budynku  

 naprawa drabiny przeciwpożarowej poprzez czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej 

 montaż nowej drabiny na kominie głównym 

 montaż kolektorów słonecznych na cele cwu 

 wymiana instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, wymiana grzejników, wymiana kotła węglowego na ko-

cioł na biomasę. 

 wymiana rynien i rur spustowych, podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

 wykonanie opaski betonowej wokół budynku  
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1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 

         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

1.3.   Zakres  robót objętych  STS. 
 

Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z remontem i termo-

modernizacją budynku administracyjnego z częścią socjalną w Opolu Lubelskim przy ul. Aleje 600-lecia 

8 dla Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Opolu Lubelskim tj: 

STS -01 roboty rozbiórkowe i ziemne 

STS -02 roboty zbrojarsko - betoniarskie 

STS -03 roboty murarskie 

STS -04 roboty izolacyjne 

STS -05 roboty tynkarskie 

STS -06 roboty podłoża i posadzki 

STS -07 roboty dekarskie 

STS -08 roboty blacharskie 

STS -0ż roboty malarskie i antykorozyjne 

STS-10  roboty brukarskie 

STS-11  roboty ślusarskie 

STS-12  roboty elewacyjne 

STS-13  stolarka 

STS-14  roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych  

1.4.  Określenia podstawowe . 

        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  wa-

runkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały. 
2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach przedmio-

towych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub innym  

umownym warunkom. 

2.2. Składowanie materiałów. 

Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu materia-

łów. 

W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  opra-

cowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 

Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno,  należy przechowywać w pomiesz-

czeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu , gdzie  nie będą 

narażone na uszkodzenie mechaniczne. 
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3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, powinien  

mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami producenta oraz  

stosowany zgodnie z ich  przeznaczeniem. 

4. Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu materiałów  , 

elementów  konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie  transportu, 

załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń  wytwórcy . 

Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  montażu bezpośrednio przed ich zabu-

dowaniem. 

5. Wykonanie robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE 

i PRZYGOTOWAWCZE 

CPV 45110000-1 

I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych,  pomocniczych i przygotowawczych przy realizacji zadania - „Przebudowa, re-
mont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomoderni-
zacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne w 
Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z 

Częścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w 

Opolu Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w 

oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej STS 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 

   Rozbiórka 

 Posadzka betonowa 

 Podbudowa betonowa 

 Podbudowa z zagęszczonego piasku 

 Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie części socjalnej 

    Wykop pod ławę fundamentową 

 Ręczne wykonanie wykopu wewnątrz budynku 

 Ręczne usunięcie ziemi z parteru budynku 

 Zasypanie fundamentów piaskiem z zagęszczeniem warstwami  <30cm 

Wywóz 

 Wywóz gruzu z rozbiórki na wysypisko 

 Wywóz ziemi pochodzącej z wykopu 

Rusztowania 

 Ustawieni i rozebranie rusztowań ramowych do ocieplenia ścian zewnętrznych  

 Ustawienie i rozebranie rusztowań do tynkowania komina ponad dachem 
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 Ustawienie i rozebranie rusztowań do prac na wysokości powyżej 4,5 m od poziomu posadowienia 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Warunki ogólne. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i 

poleceniami inspektora nadzoru 

1.  Przepisy szczegółowe      

a) Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1ż72r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. ż3) 

b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: 

 młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje 

2. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 

istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

Montaż rusztowań mogą wykonywać tylko osoby posiadające niezbędne kwalifikacje potwierdzone 

dokumentami państwowymi, pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. 

Odbiór robót: 

 Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

Przepisy związane: 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

  Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 

normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-02 

ROBOTY ZBROJARSKO -  BETONIARSKIE  

CPV 45453000-7 

 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich i betoniarskich  przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administra-
cyjnego z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią 
socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 

 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

 

 wykonanie zbrojena ławy fundamentowej 

 betonowanie ławy fundamentowej C25/30 

 remont czapek kominowych i daszków nad wejściem do budynku  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Fundamenty: 

- wysokość ławy fundamentowej 40 cm 

- szerokość ławy fundamentowej 60 cm 

- zbrojenie strzemiona stal A-0, pręty główne A-3 
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MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu  robót betonowych i żelbetowych stosować materiały posiada-

jące Aprobatę Techniczną. 

Beton ław i ścian fundamentowych C25/30 

Stal zbrojeniowa gładka A-0  

Stal zbrojeniowa żebrowana A-III  

SPRZĘT 

- Pompa do betonu na samochodzie 

- Wibrator wgłębny (buławowy) 

- gilotyna, nożyce do cięcia prętów 

- giętarka do prętów 

- paca stalowa 

TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu. Należy 

zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

- samochód dłużycowy 

- samochód do transportu betonu- „gruszka” 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny od-

bywać się tak aby zachować ich wymagane właściwości. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ławy fundamentowe o wymiarze 50x40cm betonowe B20 (C16/20), zbrojone wkładami 4ø12 wykonanymi ze stali A-

III, zbrojenie rozdzielcze ø6 co 25 cm ze stali A-0; ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm. Ławy po-

sadowione poniżej poziomu przemarzania gruntu. Przed wykonaniem zbrojenia zatłuszczoną stal należy oczyścić 

przez opalenie, łuszczącą się rdzę usunąć szczotkami ręcznymi lub mechanicznymi. Zbrojenie łączyć przez wiązanie. 

Należy zachować min. otuliny wynoszące dla zbrojenia głównego 50mm.  W celu zapewnienia właściwego zbrojenia 

należy stosować podkładki wykonane jako klocki betonowe lub podkładki z tworzyw sztucznych. Wszystkie elementy 

betonowe wykonać z betonu B20. Ściany Fundamentowe wykonać jako murowane z bloczków betonowych gr. 

25cmRoboty przygotowawcze 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania robót obejmuje: 

- badanie przygotowania podłoża – musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzeń, zagłębienia i 

małe uszkodzenia wyrównane masą szpachlującą, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wg oceny wizualnej, 
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OBMIAR ROBÓT 

Jednostką miary jest 1 m3. Do płatności przyjmuje się ilość m3 wykonanego i odebranego elementu betono-

wego i żelbetowego 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe i ostateczne przeprowadzać we-

dług zasad określonych w STS-03. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1żż4 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmia-

nami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz ta-

blicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. ż53 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-03 

ROBOTY MUROWE  

CPV 45453000-3 

 

        Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego 
z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią so-
cjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 

 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych STS 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego 

z Częścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” 

w Opolu Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został 

w oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- mur z bloczków betonowych – fundament,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STS 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 pro-

jektową, STS i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

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

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

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłusz-

cze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1żż6 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 3,3-4,0 kg 

c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
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d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem prze-

chodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 

– 10% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

i)  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszko-

dzeń po badaniu. 

j)  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-12050:1żż6 

k) Wymiary jak poz. 2.2.1. 

l) Masa 4,0-4,5 kg. 

m) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

n) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

o) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

p) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

q) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Bloczki betonowe fundamentowe 

Wymiary: 1NF 3890±3×250±2×140±2 

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 
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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 należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

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

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
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należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-

konanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan tech-

niczny 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 podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różnią-

cej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

r) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

s) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 
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– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy 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, należy kontrolować jej markę i konsysten-

cję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każ-

dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o 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 Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 
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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: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

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

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

ż.  Podstawa płatności 

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

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, 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. 

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 powszech-

nego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 1313ż:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-0625ż Beton komórkowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-04 

ROBOTY IZOLACYJNE  

CPV 45320000-6 

 

Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyj-
nych – przeciw wilgociowych i cieplnych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku admini-
stracyjnego z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią so-
cjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna pionowa ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu , 

do wysokości cokołu 

 Izolacja pozioma ław i ścian fundamentowych, projektowanych 

 Izolacja podposadzkowa w części projektowanej 

 Izolacja cieplna ścian i sufitu w części remontowanej 

 Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną metodą wdmuchiwania 

 

W ścianach zewnętrznych w poziomie  +0,15 m powyżej poziomu terenu   należy wykonać izolację po-

ziomą chroniącą ścianę powyżej przed  ryzykiem zawilgocenia od podciągania kapilarnego wody. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany rozdzielającej poniżej poziomu terenu oraz w prze-

strzeni cokołu nad poziomem  

Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej z foli PCV 

Materiały 

 do wykonania powyższych prac należy użyć materiałów : 

- papa izolacyjna asfaltowa  

- emulsja gruntująca asfaltowa 

- lepik asfaltowy stosowany na zimno 

- Folia polietylenowa izolacyjna, grub.0,3 mm 

Sprzęt   
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wykonanie prac przewidziano sposobem ręcznych przy użyciu podstawowych narzędzi.  

Transport  

do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. Przy-

jęto samochód skrzyniowy o ładowności 5t. 

Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 

Roboty dociepleniowe stropodachu  

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonać przy użyciu wełny mineralnej granulowanej  metodą 

wdmuchiwania pneumatycznego. Należy zastosować granulat z wełny mineralnej ROCKWOOL-

GRANROCK lub inny o nie gorszych parametrach, charakteryzujący się dobrą izolacyjnością cieplną λ = 

0,042 W/mK o gęstości 12-28 kg/m3, niepalną, trwałą, która po ułożeniu nie osiada (max. do 10%), 

odporną na korozję biologiczną, mikrobiologiczną oraz chemiczną o niskim oporze dyfuzyjnym.  

 Przygotowanie podłoża:  

- usunięcie starego pokrycia dachowego w miejscach przebić; 

- wykonać otwory technologiczne o wymiarach 40 x 40 cm, poprzez wycięcie otworów w stropodachu 

(dopuszcza się użycie młotów wiercąco-kłujących, wiertnic, szlifierek do cięcia betonu);  

 Wykonanie: 

Na uprzednio przygotowanym podłożu przez wykonane otwory technologiczne, należy wtłoczyć do 

przestrzeni wentylowanej granulat z wełny mineralnej o grubości 26cm. Izolacja termiczna powinna być 

ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków. Grubość warstwy należy sprawdzać co najmniej w 5 pkt. na 

każde 50 m2 powierzchni ocieplanego stropodachu wentylowanego.  

Po zakończeniu prac dociepleniowych należy zakryć otwory technologiczne blachą stalową 

ocynkowaną o grubości 4 mm i wymiarach 0,6 x 0,6 m, mocowaną kołkami rozporowymi ø 8 mm o długości 

5 cm do konstrukcji dachu, a następnie wykonać naprawę. Projektuje się 3-krotne krycie papą 

modyfikowaną po zdjęciu istniejącej warstwy pokrycia oraz odpowiednim oczyszczeniu, zagruntowaniu 

i przygotowaniu podłoża. Papa podkładowa, wentylacyjna oraz wierzchniego krycia.  

      Ocieplenie stropu nad nieogrzewanymi pomieszczeniami 

Istniejący strop nad parterem w części nieogrzewanej (pomieszczenia 1.14-1.18) należy oczyścić z 

zabrudzeń oraz wykonać ocieplenie od dołu stropu wełną mineralną EPS 036 dach podłoga gr. 12 cm, 

λ=0,036. Wykończenie płytami g-k na ruszcie stalowym. 

Na parterze w pomieszczeniu 1.18 (korytarz) dodatkowo wykonać sufit podwieszany kasetonowy na 

wysokości 3,00m.  
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     Ocieplenie ścian pomieszczeń ogrzewanych 

Pomieszczenia 1.14 (kotłownia), 1.15 (skład opału), 1.16 (pomieszczenie magazynowe), 1.17 (skład 

żużla) oraz 1.18 (korytarz) są pomieszczeniami nieogrzewanymi dlatego przewidziano ocieplenie ścian 

pomieszczeń sąsiednich ogrzewanych. Ściany należy oczyścić z zabrudzeń oraz wykonać ocieplenie wełną 

mineralną EPS 036 dach/podłoga gr. 15 cm, λ=0,036. Jako metodę przytwierdzania płyt stosować kleje i 

dodatkowe kołkowanie. Płyty powinny być przyklejone w sposób obwiedniowo punktowy. Do stworzenia war-

stwy zbrojącej zastosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. Jako warstwę wykończe-

niową zastosować farbę emulsyjną lateksową do wymalowań wewnętrznych. W pomieszczeniach do wyso-

kości 2,00 wykonać lamperię, malowaną farbami olejnymi  

Kontrola  

jakości prowadzonych robót -  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP  

 Obmiar robót dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w 

Księgę Obmiarów 

Odbiór częściowy robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w    Dzienniku Budowy dokona-

nego przez Wykonawcę. Ogólne zasady zgodne z Częścią Ogólną ST 

 Rozliczenie zgodne z Częścią Ogólną ST. Płatność za jednostkę obmiarową wg ceny jednostkowej 

Kosztorysu Ofertowego. 

Dokumenty i przepisy związane z wykonawstwem prac niniejszej Specyfikacji 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta-
żowych i rozbiórkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażo-
wych część I – Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

- PN-91/B-27618 Papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i we-
lonu szklanego 

- PN 80/B-10240 Pokrycia asfaltowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-EN 12311 Elastyczne wyroby wodochronne – część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodo-
chronnej dachów. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 

- PN-C-96008 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania 
- PN-C-96008 Gazy węglowodorowe. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-05 

ROBOTY TYNKARSKIE  

CPV 45262521-9 

 

I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tyn-
karskich przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią so-
cjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej STS. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STS. 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego 

z Częścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” 

w Opolu Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został 

w oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 

II. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

1. Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0ºC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, pod warunkiem 

zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. 

2. W czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo – wapienne, w czasie wiązania i 

twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. 

3. Przygotowanie podłoża: 

a) w murze ceglanym konieczne jest wydrapanie ostrym rylcem zaprawy dochodzącej do lica ściany, 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

c) Przed wykonaniem tynków uzupełniających płyty balkonowe oczyścić szczotkami odkryte elementy zbrojenia, i 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 

4. Materiały do wykonywania tynków: 

a) spoiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiadać wymaganym normom, 

b) piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, m.in. nie może zawierać domieszek organicznych, 

musi mieć frakcje różnych wymiarów. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty, 

c) przy stosowaniu cementu białego lub kolorowego – zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0.05 mm nie 

powinna być większa niż 1% masy cementu, 

d) woda zarobowa powinna spełniać wymagania normowe na wodę do celów budowlanych. 

5. Przygotowanie zapraw tynkarskich. 
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a) marka i skład zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana mechanicznie, w takiej ilości aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ( cem. –wap. – do 3 godzin, cem. – do 2 godzin ), 

wykonywana wyłącznie przy użyciu piasku rzecznego lub kopalnego. Do w/w zaprawy cem. – wap. należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy. Do w/w 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych ( 

gaszenie zgodnie z wytycznymi ITB ), 

b) dopuszcza się stosowanie do zapraw cem. – wap. i cem. dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji, 

c) skład objętościowy zaprawy cem. – wap. i cem. należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

d) markę i konsystencję zaprawy przyjmować kierując się projektem i przeznaczeniem. 

e) Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości ( sprawdzenie czy 

mają one zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych ). W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 

budowy, należy skontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Warunki odbioru 

materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisać do dziennika budowy. 

f) Wykonanie tynków dwuwarstwowych. 

g) tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju 

podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro ( kat. II ) lub na gładko ( kat. III ), 

h) marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, 

i) obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o 

konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego, o grubości 3-4 mm, 

j) narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 

należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym kierunku, 

k) na narzut stosować zaprawę cem. – wap. – do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynków 

narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4., 

l) zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10cm. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm. Narzut 

można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. 

6. Odbiór tynków – zwykłych. 

a) bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać podłoże – wg pkt.3, 

b) odbiór tynków – zasady; 

c) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną, 

d) dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej, 

kat II tynku – nie większa niż 4mm na długości łaty kontrolnej 2m, 

kat III tynku – nie większa niż 3 mm na długości łaty kontrolnej 2m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

kat II tynku – nie większe niż 3mm na 1m, 

kat III tynku – nie większe niż 2 mm na 1m, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

kat II tynku – nie większe niż 4 mm na 1m, 
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kat III tynku – nie większe niż 3 mm na 1m, 

a) wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zagęszczonych cząstek wapna są 

niedopuszczalne, 

b) pęknięcia powierzchni tynków są niedopuszczalne, 

c) ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynku: 

d) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 

pleśni itp., 

e) trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

f) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności od podłoża, 

g) minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły dla tynku cem. – wap. – 0.025 MPa. 

- Płyty i płytki ceramiczne 

h) Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

i) - Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 

j) - Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 

- Listwa wykańczająca 

k) Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

- Klej do płytek 

l) Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpo-

wiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich 

aprobat technicznych lub norm. 

- Zaprawa fugowa 

m) Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

- Silikon do fug 

n) Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 

środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0. 

Sprzęt do wykonywania robót 

pojemniki na zaprawę, pace metalowe, kielnie, rusztowania 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST.0. 

Należy dostosować się do wymagań określonych przez producenta materiałów. 

Normy: 

-     PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

   

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami 

przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-06 

ROBOTY PODŁOŻA I POSADZKI 

CPV 45430000-0, 45431000-7 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadz-
kowych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 

1.2.  Zakres stosowania STS 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych STS 
Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:- wykonanie podłoża z ubitego piasku pod posadzkę  

- wykonanie podłoża betonowego z betonu C8/10 pod posadzkę  

- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane na klej w pomieszczeniach 

remontowanych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentu-

alne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STS zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 

z ST-0 . 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robot określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST-0. 

2.1.1. Preparat gruntujący 

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 

zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z 

materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu 

oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby 

silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych 

tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża 

powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można 

go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor 

dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże 

reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej 

reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu 

zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów 

atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 

Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 

paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, 

kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na 

temperatury od -20°C do +80°C. 

2.1.2. Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

2.1.3. Płytki – gresy 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej 

powierzchni, na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- wymiary 30 x 30 

- antypoślzgowość Rż 
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- ścieralność 3, 

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, 

- ścieralność V klasa ścieralnośći, 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodowe, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożnki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach 

sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej 

W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. 

Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest 

dopuszczone.  

2.1.5. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 

przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz 

klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

2.1.6. Zaprawa fugowa 
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Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 

Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi 

mrozoodporne, elastyczne. 

2.1.7. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie 

nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

2.1.8. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na 

korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. 

Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w 

poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

2.1.ż. Beton C8/10 

2.1.10 Beton posadzkowy C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 2,0kg/m3  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST-0. 

3.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodze-

niami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
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- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST-0. 

4.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodze-

niami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w cza-

sie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściół-

kowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić na-

lepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach 

zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. 

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jed-

nakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 

kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozy-

cja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpo-

czyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje 

klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią 

ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała 

powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zę-



 

 

 

40 

 

bów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa mini-

mum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wiel-

kości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wyko-

nanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i rów-

ności podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji kleją-

cej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja 

lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepno-

ści kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssa-

nia”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz 

warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodat-

kowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wiel-

kości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płyt-

kach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykoń-

czeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 

same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 go-

dzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowa-

nia zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w prze-

strzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
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powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzę-

dziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z na-

klejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powie-

trza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni pły-

tek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako-

ści wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powle-

czone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpie-

niem do układania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, 

w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 

stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana liniwo do 

rozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie 

w trakcie wykonywania posadzki, 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopusz-

czalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i 

w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; do-

puszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2 mm na 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki wprzypadku płytek gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; 

cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek 

– posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
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k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na me-

nisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub za-

stosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie 

powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.1.3. Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub 

wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub 

malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy prepa-

ratu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw 

(na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. sty-

ropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu po-

mieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych po-

jemników. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materia-

łów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie 

przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3.  Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jako-

ści lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

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

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno-

ściowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4.  Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę po-

stępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Doku-

mentacją Kosztorysową i wymaganiami ST-0. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwier-

dzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu po-

winno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzi-

nowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- 

metrowej łaty i poziomnicy; 
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- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych doko-

nując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projek-

tową i ST-0 w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidło-

wość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych ro-

bót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji 

Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

2.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek PCV 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materia-

łów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadcze-

niem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

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

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy. 

8.4.  Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości na-

leży wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 

– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.  

9.2.  Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów, 

 - badania na budowie i laboratoryjne, 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 

- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksydowej, 

- wypełnienie fug, 

- silikonowanie naroży, 

- roboty pomocnicze. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-07 

Roboty dekarskie 
 

              CPV 45260000-7 

                                            

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego 
z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią so-
cjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zle-

caniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i towa-

rzyszących. 

1.5. Ogólne wymagania. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów 

wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym 

zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-

zacją umowy. 

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

ochrony środowiska. 

1.6. Opis stanu istniejącego 
Budynek administracyjny  przy Al. 600 – lecia 34 w Opolu Lubelskim zrealizowany został w latach około 1żż3, w 

technologii murowanej z bloczków betonu komórkowego o poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Dach jedno-

spadowy, stropodach wentylowany, posiada pokrycie z papy. Dach nadbudówki (kotłowni) konstrukcji 
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betonowej, jednospadowy, kryty papą/ Daszki nad wejściem konstrukcji betonowej jednospadowe kryte 

papą. Pokrycie z papy znajduje się w złym stanie technicznym (liczne pęcherze, nierówności, ubytki) 

wymaga pilnego remontu 

1.7.   Informacja o terenie budowy 

1.7.1.  Organizacja robót budowlanych 

Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały 

pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a następnie 

wywieźć na składowisko odpadów. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia 

robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 

1.7.3. Ochrona środowiska 

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób uprawnionych 

do kierowania robotami. 

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. 

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. 

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Ogólne postanowienia bhp: 

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry 
przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; strefa 
niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub mate-
riały – jednak nie mniej niż 6 m 
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne. Stan 
techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem 
- w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego 
przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa) 

- transport  pionowy elementów pokrycia za pomocą specjalistycznej ukośnej wciągarki  
 
1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w po-

rozumieniu z wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
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Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 

przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź doku-

mentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  

2.2. Blacha ocynkowana 

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-ż2122. Grubość  blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm (pokrycie),  obustronnie ocynkowane me-

todą ogniową – równą warstwą  cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  dzia-

łanie  antykorozyjne  i zabezpieczające, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie 

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Papa termozgrzewalna 

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzch-

niowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-ż1/B-27618 

2.6. Obróbki  blacharskie 

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1żż8 

2.7.  Materiały instalacyjne 

Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i kontrolne) 

Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne 

z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokó-

łami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom. 

4. SPRZĘT. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy wykonywaniu czyn-

ności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych palników. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówie-

nia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaga-

niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu należy 

zachować warunki zawarte w PN-85/0-7ż252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i 

kolejowym. 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  Roboty 

należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego. 

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. 

Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użyt-

kowych przedmiotu zamówienia.  

Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie powinna 

być niższa niż +8oC.   

6.2 Roboty towarzyszące  

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach i ogniomurach oraz 

wymiany uszkodzonych czapek kominów. 

6.3 Obróbki blacharskie 

Montaż obróbek blacharskich - czapek kominów, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej 

grub.0.55mm – rynny Ø 150mm,   

Uchwyty rynnowe mocować w odległościach nie większych niż 50cm za pomocą kołków do betonu i 

wkrętów stalowych ocynkowanych, 

Rynny układać w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.  

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocnić ukośnymi podporami w nawiązaniu do stanu istniejącego.  

 

6.6. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
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6.6.1. Reperacja istniejącego pokrycia papowego 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć 

palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża zniwelować po-

przez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych. 

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na I m2 dachu) celem udrożnienia i umożli-

wienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych 

6.6.2. Gruntowanie istniejącego pokrycia dachowego 

Na suche, czyste i wyreperowane podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę ASFALTOWEJ EMULSJI 

ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności papy nawierzchniowej do istniejącego pod-

łoża z pap. Emulsję nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję można rozcieńczyć, w zależności od 

potrzeb, dodając do niej maksymalnie 3 objętości wody, po czym całość energicznie wymieszać. Zużycie 

materiału: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na I m2 dachu. 

6.6.3. Warstwa papy perforowanej - wentylacyjnej 

Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyrównanie ciśnień i zapobieganie powstawaniu pęcherzy pod 

pokryciem papowym. 

Papę perforowaną układa się bez klejenia, na zakład szerokości 2-3 cm. Papy perforowanej nie należy ukła-

dać w odległości mniejszej niż 50 cm od: 

• okapów, 
• wpustów dachowych, 
• dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
• kominów, attyk i ogniomurów. 

Na papie perforowanej należy ustawić kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m2). Kominki należy rozmieszczać rów-

nomiernie i nie ustawiać przy: 

• okapach, 
• wpustach dachowych, 
• dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 
• kominach, attykach i ogniomurach. 

W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie 

papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. 

Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. 

Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą 

szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny. 

Zużycie papy: ok. I m2 papy na I m2 dachu. 

6.6.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę zgrzewalną z asfaltu modyfikowanego SBS 

WF-200/3000, np. VEDAG o gramaturze 5,2 mm. Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady 

boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ 

bitumu o szerokości 0,5-1  cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość  12-15 cm. Wypływający asfalt 
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sypiemy posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promie-

niowaniem UV na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy pod-

grzać palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właści-

wego sklejenia pap w złączu. Zużycie materiału: ok. 1,15-1,17 m2 papy na I m2 dachu. 

Uwaga - Obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy 

wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw papę polimerowo-asfaltową 

na osnowie z włókniny poliestrowej lub w układzie jednowarstwowym, stosując papę polimerowo-asfaltową. 

W miejscach załamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papą należy szczelnie wykonać to 

połączenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys części krytej papą. 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów po-
nosi wykonawca 

7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na 

zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

7.4 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowla-
nej (bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub kra-
jową aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obo-
wiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkret-
nym obiekcie budowlanym 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące 

dokumenty : 

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym  

   (harmonogram robót), 

•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogól-

nego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zama-

wiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

8.1.2.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8.1.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego 

robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru 

końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie 

robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta-

tecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacz-

nie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrą-

ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-

tach umownych. 

8.1.4.  Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowią-

zany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  
dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 Atest PZH, 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
   usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz od-

bioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w 

tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub 

ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

8.1.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwier-

dzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

ż. OBMIAR ROBÓT. 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 1 

m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to 

konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki obmia-

rowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia publicz-

nego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym. 

11. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA. 

11.1.  Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem 

osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. 

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę 

kontraktową. 

11.2.  Ochrona środowiska. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległo-

ści od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

11.3.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 

miejscach prowadzenia prac. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-

alizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

11.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawio-

nych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy 

też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając 

niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wy-

kazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

11.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warun-

kach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urzą-

dzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

12.1.  Przepisy podstawowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 
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 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 

12.2. Normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 PN-B-ż4701:1żżż - Dachy 

 PN- EN612+AC:1żżż - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

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

 PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

 PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-8 

ROBOTY BLACHARSKIE 

          CPV 45260000  

Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blachar-
skich przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych STS 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac: 

 Wymiana obróbek blacharskich dachu, kominów, daszków,  rynien i rur spustowych 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.0. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.0 „ Wymagania ogólne”. 

Stosowane materiały 

pokrycie dachu z blachy płaskiej, ocynkowanej, powlekanej, o gr. 0,55mm w kolorze RAL 3003 

obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  

rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej, 

SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0. 

Sprzęt do wykonywania robót 

Do remontu doraźnego pokrycia dachowego z wymianą obróbek i opierzeń blacharskich należy użyć narzędzi 

zalecanych przez producentów przyjętych materiałów pokrywczych: 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

Roboty w przeważającej większości należy wykonywać ręcznie przy użyciu tradycyjnych 

metod wykonywania prac dekarskich. Używany sprzęt : 

- gilotyna, nożyce, 
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- młotki, szczypce, 

- wiertarki, giętarki, 

- stół ślusarski, krawędziarka, zwijarka 

- palniki na gaz propan-butan, lutownica, 

– podnośnik przyścienny. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.0. 

Transport materiałów 

Samochody skrzyniowe lub dostawcze odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez Inspektora 

Budowy. 

 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.0. 

Obróbki blacharskie 

Wszystkie roboty dekarskie wraz z obróbkami, opierzeniami należy wykonać wg. 

jednolitego systemu i ściśle przestrzegając szczegółowych wytycznych technicznych 

określonych przez producenta systemu. 

Przyjmuje sie zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

Rynny dachowe i rury spustowe 

Rynny dachowe, rury spustowe oraz uchwyty rynnowe – należy wykonać wg 

jednolitego systemu z blachy stalowej ocynkowanej. Odległość miedzy uchwytami 50 – 80 

cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze ni_ 0,5%. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20m, 

licząc odległość miedzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

- rynny Ø 150 mm, rury spustowe Ø 120 mm z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm w obrębie ścian 

zewnętrznych budynku, 

- przy łączeniu rynien z rurami wykonać kosze odpływowe 

- wszelkie obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55 mm, 

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Kontrola jakości obróbek blacharskich 

sprawdzenie prawidłowego zamocowania rynien i rur spustowych, sprawdzenie spadku rynny, sprawdzenie połączeń 

poszczególnych odcinków. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. Nie należy stosować materiałów  nie posiadających 

wymaganych dokumentów wystawionych przez producenta. 

Sprawdzenie podłoża oraz umocowania połączeń powinno być przeprowadzone w trakcie wykonywania prac. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.0. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest: 

obróbki - m2,  orynnowanie – mb 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

2. Sprawdzenie mocowania elementów wsporczych do ścian lub podłoża 

3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacji deszczowej. 

PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0. 

PRZEPISY ZWIAZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

PN-8-/B-10240 Pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymagania i badania przy 

odbiorze - wg instrukcji producenta 

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

techniczne przy odbiorze – wg instrukcji technicznej producenta 

BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

BN-66/505ż-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-7ż/675ż-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-9 

ROBOTY MALARSKIE I ANTYKOROZYJNE 

CPV 45260000 

Przedmiot STS 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malar-
skich i antykorozyjnych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z czę-
ścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonaw-

stwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany tynkowane 

-  malowanie tynków farbą silikatową 

- przygotowanie podłoża – konstrukcje stalowe czyszczenie, odtłuszczanie 

- malowanie powierzchni metalowych konstrukcji i pokrycia dachu z blachy 

- roboty zabezpieczające  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ni-

niejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztory-

sami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek od-

stępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ście-

kowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.1.  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 żółtego do ciemnobrązowego i odpowia-

dającą wymaganiom normy państwowej. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez pro-

ducenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5.  Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby silikatowe na spoiwach zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81ż01:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81ż01/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 
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2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne). 

Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć 

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 

- duża siła krycia 

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 

- odporna na zmywanie 

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w 

pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

2.5.5. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 

odporności: PN-EN 13300 lub PN ż2/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 

zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11żż8. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej 

do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno-

ści mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi para-

metrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- nie żółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepność do podłoża, 

- nie kapiąca. 

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 podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

2.7.  Folia malarska 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 

do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczysz-

czeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego 

na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub 

szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 

Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie 

farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy 

sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanie-

czyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie 

potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędz-

lami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po 

zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co naj-

mniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimo-

wym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu ma-

lowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poni-

żej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

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

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich 

nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystają-

cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 

zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1żż6, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.  Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego ro-

dzaju 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 podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfe-

kujących. 

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. 
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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 należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami 

przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1.  Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s. 
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6.2.  Roboty malarskie 

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

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania pod-

łoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowa-

niem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobo-

wanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

2.3.  Malowanie ścian  
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierz-

chu podłogi do spodu sufitu. 

7.4.  Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, po-

wierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów. 
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7.5. Malowanie nadproży 

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się 

otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, 

mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otwo-

rów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malo-

waną ościeży. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w nor-

mach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 

drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną 

do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaga-

niami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i do-

strzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pę-

cherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym po-

wierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-

wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzę-

dziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

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

ż.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są 

ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, 

a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 
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- przygotowanie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 

ścian i sufitów, 

- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnie-

niem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-EN ż71-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

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

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

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 45ż-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81ż11:1żż7 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81ż01:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1żż8 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81ż14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81ż11:1żż7 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81ż32:1żż7 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 

ROBOTY BRUKARSKIE  

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

CPV 45233250-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót brukar-
skich przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem: 

- Rozbiórka i ponowne ułożenie opaski odwadniającej budynek z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm na czas wykonania izolacji ścian poniżej terenu  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przy-
stawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzu-
jący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materia-
łami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 



 

 

 

70 

 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu produ-
centa: 

1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, kra-
wędzi 

i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 
1), 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie pro-
cedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od 

wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 

− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 
wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gór-
nej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
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(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizy-
kochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 
okresie do 2 lat). 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 

wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i 

wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250). 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfal-
towe 

lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-pia-
skową 

1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpie-
czeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
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Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997. 

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według ty-
pów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnia-
nych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwy-
taka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoże-
nia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opraco-
wanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu po-
winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
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Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależ-
nie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, 
aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w 
dźwig 

do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być za-
bezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabez-
pieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże  

Podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) a podsypce piaskowej oraz podbudowie, 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cemen-
towo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
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5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową . 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości na-
wierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania po-
winny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 
poleci Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperatu-
rze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę na-
leży zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzch-
nię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopusz-
czalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymia-
rów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowied-
nio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, 

przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) po-
winna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm po-
wyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kost-
kowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpo-
wiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tar-
czą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizo-
rycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubi-
cia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z two-
rzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kie-
runku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubi-
janie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego po-
między spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 
po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gu-
mowymi. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpo-
średnio po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek , 

b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpli-
wości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

7. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

7.1.Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 

Dopuszczalne odchyłki Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 
mm. 

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

7.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

7.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 

Wartość średnia ≤ 1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

7.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 
3,6MPa. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,ż MPa i nie powinien wykazywać obciążenia nisz-
czącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

7.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych za-
chowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na roz-
ciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 

7.2.4. Odporność na ścieranie 
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Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G 

normy (na szerokiej tarczy ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H normy (na tarczy Böhmego) 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

7.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że 
ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy zastoso-
wać metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na po-
ślizg/poślizgnięcie. 

7.2.6. Aspekty wizualne 

7.2.6.1. Wygląd 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem normy, nie powinna 
wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie do-
puszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i 
nie są uważane za istotne). 

7.2.6.2. Tekstura 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 
opisana przez producenta. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzo-
nymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

7.2.6.3. Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzo-
nymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknio-
nymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za 
istotne). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża  

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej ST. 

ż. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

ż.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

ż.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża  

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i odwiezienie sprzętu, 

− wykonanie i rozścielenie podsypki i ławy betonowej, 

− ustawienie obramowań, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

− ułożenie i ubicie kostek, 
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− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe 

4. PN-EN 197-1;2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

5. PN-EN 197-2;2002 Cement. Ocena zgodności. 

6. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

ż. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-11 

Roboty ślusarskie 
CPV 45454100-5 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusar-
skich przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

- demontaż klamer oraz obręczy stalowych w kominiegłównym 

- montaż nowej drabiny stalowej z pałąkiem ochronnym 

- dostarczenie i montaż dwóch wycieraczek obuwia  

 
Materiały 

 do wykonania powyższych prac należy użyć materiałów : 

- płaskownik stalowy 20*3 mm – wg PN – 89/H-84023/07 
- elektrody otulone 2,5mm ER146  wg BN - 70 /5028-12 

Sprzęt  

 wykonanie prac związanych z montażem balustrad przewidziano sposobem ręcznym przy użyciu podsta-

wowych narzędzi tj. spawarka, szlifierka kątowa, szczotki druciane 

Transport 

 do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 

Przyjęto samochód skrzyniowy dostawczy. 

Wymagania  

dotyczące wykonania robót 

Barierki przy schodach wykonać jako stalowe malowane proszkowo w kolorze ral ż006, ze słupkami 

stalowymi kwadratowymi 

 

Kontrola jakości prowadzonych robót -  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP   

Obmiar robót dokona Wykonawca w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robót, dokonując wpisu w 

Księgę Obmiarów 
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Odbiór częściowy robót dokona Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w    Dzienniku Budowy dokona-

nego przez Wykonawcę. Ogólne zasady zgodne z Częścią Ogólną ST 

Rozliczenie zgodne z Częścią Ogólną ST. Płatność za jednostkę obmiarową wg ceny jednostkowej Kosz-

torysu Ofertowego. 

Dokumenty i przepisy związane z wykonawstwem prac niniejszej Specyfikacji 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta-
żowych i rozbiórkowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażo-
wych część I – Roboty ogólnobudowlane MB i PMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 
Nr 10ż, poz. 1156, § 55 

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końcówek rur do spawania 
- PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali standardowe wymogi dotyczące jakości w 

spawalnictwie 
- PN –89/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami na spoiwach bezwodnych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-12 

ROBOTY ELEWACYJNE 

CPV  45443000-4 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadz-
kowych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną „ w 
ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

elewacji przewidzianej w projekcie. 

 Zakres robót objętych specyfikacją  

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Ogólne wymagania 

dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonywaniem remontu elewacji oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej  

 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

1. Harmonogram i kolejność prac  

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy  

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

              Zakres i kolejność wykonywania prac określa szczegółowo opis w Projekcie. 

 

           MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST.-0 

Materiały do wykonania elewacji  

Materiały do wykonania elewacji w muszą spełniać wymagania określone w  odpowiednim świadectwie ITB 
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Płyty z wełny mineralnej powinny spełniać wymagania: 

- wymiary płyt 50x100cm 

- powierzchnia płyt: szorstka, po krojeniu z bloków profilowana 

-krawędzie płyt: ostre, bez wyszczerbień 
-zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ścian budynku o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 

0,3 MPa i przyczepności do styropianu nie mniejszej niż 0,1 MPa 

-siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2 

- klej do siatki – warstwa kleju nałożona na styropian powinna wynosić min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju 

nie może być widoczna 

-malowanie farbami silikonowymi 

Termoizolację należy wykonać w wybranym systemie i stosować się ściśle zaleceń producenta systemu. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian lub stosowania materiałów zamiennych nie będących 

elementem wybranego systemu. 

SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

Sprzęt do niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót elewacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

TRANSPORT  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

Transport materiałów  

Sprzęt i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie robót wchodzących w skład wykonania elewacji można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym. 

 WYKONANIE ROBÓT  

Zasady ogólne wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1  

Technologia ocieplenia systemem. 

 

 Przygotowanie podłoża:  

- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podłoża do montażu styropianu, 

- przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać prace tj jak: opłukanie istniejących tynków, skucie 

głuchych i odspojonych tynków, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobójczym. 

W oparciu o przepisy zastosowano styropian EPS 70-040 gr. 17 cm. Pomieszczenie techniczne zlokalizowane na dachu 

budynku należy ocieplić styropianem EPS 70-040 gr. 5cm. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać prace tj jak: uzupełnienie ubytków i wyrównanie 

powierzchni, oczyszczenie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniający a następnie przyklejenie na styk płyt styro-

pianowych gr. 17 cm (do dodatkowego mocowania styropianu do ścian należy zastosować łączniki rozporowe z trzpie-

niem stalowym ocynkowanym z łbem z poliamidu udaroodpornego), zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z włókna 
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szklanego, nałożenie warstwy gruntującej podtynkowej a następnie warstwy tynkarskiej z tynku mineralnego, oraz po-

malowanie farbą silikonową. 

Uwaga: do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych stosować płyty styropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku moż-

liwości docieplenia ościeży styropianem gr. 3 cm należy podkuć tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tynku, styropian 

o gr. 3 cm nie zmieści się, należy zastosować styropian o mniejszej grubości (2 lub 1 cm). W przypadku styropianu gr 

2 lub 1 cm zastosować styropian twardy EPS 100.  

 Przy drzwiach wejściowych do budynku zaleca się ze względów estetycznych użycie listwy wykończeniowej. Do wyso-

kości 2 m p.p.t. zastosować podwójną warstwę z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowej. Wszyst-

kie istniejące występy na ścianach osłonowych zniwelować za pomocą projektowanej warstwy styropianu – w miejscach 

występów zastosować styropian o zmniejszonej grubości. W otworach wentylacyjnych należy wymienić kratki na nowe.   

Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania: 

- wymiary płyt 50x100cm 

- powierzchnia płyt: szorstka, po krojeniu z bloków profilowana 

- krawędzie płyt: ostre, bez wyszczerbień 

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ścian budynku o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 

0,3 MPa i przyczepności do styropianu nie mniejszej niż 0,1 MPa  

- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2 

- klej do siatki – warstwa kleju nałożona na styropian powinna wynosić min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie 

może być widoczna 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych:  

- montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5—25°C,  

- praca w temperaturze poniżej 5°C może grozić zamarznięciem wody, bez której niemożliwe jest wiązanie zaprawy 

mineralnej,  

z kolei temperatura powyżej 25°C może powodować zbyt szybki odparowanie wody z  

zaprawy klejowej lub tynkarskiej, a także nadmierne wchłanianie wody przez nagrzane  

podłoże.  

Najlepiej jest prowadzić roboty dociepleniowe przy osłoniętych od deszczu i słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają 

one znacznie większy front robót i przy stosowaniu folii lub siatki uniezależniają wykonawcę od warunków 

atmosferycznych.  

Przygotowanie podłoża  

Jest to ważny etap robót ociepleniowych . Prawidłowe wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość 

całego systemu. Podłożem może być dowolna ściana ceramiczna w stanie surowym lub otynkowana, jak również 

ściana wzniesiona w dowolnym systemie prefabrykacji. Przygotowanie każdego podłoża rozpoczynamy od 

dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających powłok lub słabo związanych z podłożem ziaren 

kruszywa. Przy ścianach otynkowanych trzeba bardzo dokładnie ocenić stopień przyczepności tynku. Wszystkie 

połacie odparzonego tynku (dające przy opukiwaniu głuchy  

odgłos) należy skuć i wypełnić ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ SYSTEMOWĄ.  

Do wyrównania małych ubytków - np. lokalne uszkodzenia ściany - używać zaprawy wyrównującej.  

Kolejnym krokiem jest zagruntowanie ściany emulsją. Czynność ta jest. bezwzględnie konieczna przy montażu 

systemów na ścianach o  

zwiększonej chłonności podłoża (np. na bloczkach z PGS-u „ betonie komórkowym, tynku cementowo-wapiennym 
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itp.).  

Zadaniem GRUNTU jest redukcja chłonności podłoża, czyli zmniejszenie odciągania wody z zaprawy klejowej, którą 

przykleja się płyty styropianu. Nadmierna utrata wilgoci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem płyt od powierzchni 

ściany. Na budynkach prefabrykowanych, gdzie uskoki między płytami są większe niż 3 cm, należy przed 

przyklejeniem właściwej warstwy izolacji wkleić cieńsze płyty styropianu w celu wylicowania powierzchni. Generalnie 

należy dążyć do tego, aby podłoże było jak najbardziej równe. Zapewnia to mniejsze zużycie kleju i zdecydowanie 

ułatwia przyklejanie płyt styropianowych. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy 

przeprowadzić próbę z przyczepnością zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15 cm należy 

przykleić do podłoża zaprawą klejową grubości około 1 cm.  

Po 3 pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli zerwanie przyczepności nastąpi 

w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy klejowej jest dobra. Jeżeli próbki styropianu oderwane zostaną 

łącznie z warstwą zaprawy, to znaczy, że podłoże jest niedostatecznie przygotowane, np. brak warstwy GRUNTU.  

 

Mocowanie płyt termoizolacii  

Warstwę termoizolacji stanowią płyty z wełny mineralnej.  

Płyty z wełny mineralnej powinny spełniać wymagania: 

- wymiary płyt 50x100cm 

- powierzchnia płyt: szorstka, po krojeniu z bloków profilowana 

-krawędzie płyt: ostre, bez wyszczerbień 

-zaprawa klejowa do przyklejenia do ścian budynku o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 0,3 

MPa i przyczepności do wełny nie mniejszej niż 0,1 MPa  

-siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2 

- klej do siatki – warstwa kleju nałożona na płyty z wełny powinna wynosić min. 1.6mm, siatka 

zatopiona w kleju nie może być widoczna 

-malowanie farbami silikonowymi 

Średnie zużycie zaprawy klejowej wynosi ok. 3-5 kg/m2 w zależności od rodzaju systemu, podłoża i jego 

faktury.  

Elementem wspomagającym mocowanie zaprawy klejowej są kotki plastikowe. Można je montować w 

momencie, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów nie spowoduje 

przesunięcia płyt. Praktycznie po dwóch dniach można rozpocząć kołkowanie.  
Należy stosować 4 dyble na 1 m2, czyli dwa kołki na jedną płytę.  

Wykonanie warstwy zbrojonej.  

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym 

zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod warstwę tynku. Po upływie 2-3 dni od 

momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. 

Rozpoczynamy od nałożenia na warstwę styropianu kleju. Używa się do tego celu pacy zębatej o wielkości 

zębów 10-12 mm. Zaprawę klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z 

włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. Następnie należy odciąć odpowiedniej długości pas siatki i przymocować 

go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem trzeba zatopić ją w warstwie kleju przy 

pomocy tej samej pacy. Każdy następny pas siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami siatki 

powstały zakłady szerokości min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni 

rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki należy 

dokładnie wygładzić (wyrównać) warstwę zaprawy klejowej. Wykonuje się to przy pomocy pacy metalowej 

gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia 

warstwy zbrojonej przy narożnikach otworu Dolna część budynku, która z reguły bardziej jest narażona na 
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uszkodzenia mechaniczne, musi być zabezpieczona dodatkową warstwą siatki  

powierzchniowej. Układa się ją tak samo jak pierwszą a klej gładzi dopiero po zatopieniu drugiej warstwy 

siatki. Jeżeli stwierdzimy, że siatka jest niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju (siatka przebija na 

powierzchnię zagładzonego kleju) „ a może się to zdarzyć, gdy układamy dodatkowe fragmenty siatki na 

części parterowej budynku, należy wtedy zaszpachlować te miejsca dodatkową warstwą kleju. Dokładne 

wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie ważne. Właściwie o trwałości docieplenia decyduje warstwa 

zbrojona, która jest odpowiedzialna za osłonę izolacji termicznej i jednocześnie musi stanowić trwały podkład 

pod warstwę tynku Z tego też powodu wszelkie nierówności muszą być zeszlifowane papierem ściernym, 

ponieważ odwzorują się na warstwie tynku który ma grubość 2-3 mm . Wykonanie warstwy zbrojonej w takich 

miejscach jak ościeża otworów, krawędzie budynków, narożniki zewnętrzne, wymaga szczególnej 

staranności. Na prawidłowo wykonanej warstwie izolacji (odpowiednio równej i gładkiej) zużycie zaprawy 

klejowej na wykonanie warstwy zbrojonej wynosi 3-4 kg/m2, natomiast zużycie siatki będzie większe o 10% 

niż wynika to z obmiaru elewacji. Nadwyżka przewidziana jest na zakłady i obróbki krawędzi  

Wykonanie tynku szlachetnego  

Ostatnim elementem jest wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 

ułożonych warstw spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji ocieplanego budynku. Podłożem dla 

tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim. Zadaniem podkładu tynkarskiego jest 

izolowanie pod względem chemicznym warstwy tynku od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, 

wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla 

którego zastosowanie podkładu systemowego  jest konieczne, to wzmocnienie przyczepności pomiędzy 

warstwą zbrojoną a warstwą tynku, po wyschnięciu daje ostrą fakturę o dobrej przyczepności. Warstwę 

podkładową systemową nanosi się na powierzchnię ściany wałkiem malarskim bądź pędzlem. Nie wolno go 

rozcieńczać. Zasady stosowania MINERALNYCH i AKRYLOWYCH wypraw są identyczne. Podstawowa 

różnica pomiędzy nimi polega na zastosowaniu różnego spoiwa wiążącego . W tynkach mineralnych spoiwem 

jest cement portlandzki marki 42, a w akrylowych wodna dyspersja żywicy akrylowej. Oba tynki, po nałożeniu 

na warstwie zbrojonej, stanowią dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową czyli 

wodoodporną i przepuszczalną dla pary wodnej warstwę. Charakterystyka tynków:  

Tynki mineralne  

Cienkowarstwowe tynki mineralne wytwarzane są w dwóch fakturach, tj. faktura drobnego baranka ( 

nakrapiana), faktura rustykalna (drapana) i w różnych grubościach (1,5, 2 , 3 mm). Tynki mineralne 

produkowane są jako suche mieszanki, do których bezpośrednio przed przygotowaniem należy dodać wody.  

Ilość dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji jest dokładnie określona przez producenta 

systemu. Po wymieszaniu można regulować konsystencję zaprawy dodając nieco wody. W efekcie powinno 

uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Zaraz po wymieszaniu należy odczekać jeszcze ok. 5 min. 

aż zaczną działać zawarte w zaprawie dodatki chemiczne. Po tym okresie i ponownym wymieszaniu zaprawa 

nadaje się do użycia. Należy zawsze rozrabiać całe worki suchej zaprawy, aby uniknąć separacji kruszywa, 

która mogła nastąpić w trakcie transportu. Po ustaleniu optymalnej ilości wody dla żądanej konsystencji, ściśle 

przestrzegać tej proporcji aż do zakończenia prac tynkarskich. Warunek ten jest szczególnie ważny dla 

tynków kolorowych i pozwoli uniknąć zróżnicowanych odcieni koloru po jego wyschnięciu. Czas gotowości do 

pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5 godz. „ natomiast „czas otwarty” „ tzn. od momentu naniesienia na 

ścianę do czasu zatarcia, jest dość krótki - około 15 minut.  

Tynki akrylowe  

Wytwarzane są również w dwóch fakturach, tj. baranka i rustykalnej. Tynki akrylowe produkowane są w 

postaci pasty ( o gęstości 1,9 g/cm3), która nadaje się bezpośrednio do użycia zaraz po otwarciu wiadra. 

Należy ją jedynie wymieszać w celu ujednorodnienia konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. Ich kolorystyka jest zwykle zdecydowanie bogatsza w porównaniu z tynkami 

mineralnymi. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy:  

A) naciąganie wyprawy na ścianę,  

B)  zdejmowanie nadkładu  

C)  fakturowanie  

Ad.A) Przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię ściany pacą metalową gładką. Tynki nanosi się 

poziomymi pasami o szerokości ok. 70 cm. Czynność naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej 

szpachlowaniu ścian niż tradycyjnemu tynkowaniu.  
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Ad. B) Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość wyprawy 

zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się pod takim kątem  aby na powierzchni ściany została 

warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Objawia się to charakterystycznym szuraniem wywołanym 

toczeniem się ziarenek tynku pomiędzy podłożem a pacą. Ponadto po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do 

następnej czynności należy używać czystej pacy (pacę z nadmiarem wyprawy należy oczyścić o kant 

pojemnika z wyprawą tynkarska)  

Ad. C) Ostatnią faza obróbki tynku jest fakturowanie. W tej fazie należy zmienić pacę metalową na plastikową. 

Fakturowanie tynków o fakturze „baranek” polega na zagładzeniu pacą nałożonej wyprawy ruchem kolistym. 

Natomiast rustykalne fakturuje się tą samą pacą I ale ruchem posuwistym. Czas otwarty pracy zaprawy jest 

dość krótki I wynosi około 15 minut I czyli opisane czynności ( wymienione w punktach a-c) muszą być 

wykonywane w tym okresie czasu. Najlepiej jest I gdy wyprawę tynkarską układają dwie lub trzy brygady 

tynkarskie. Wtedy podział pracy wygląda następująco: pierwsza osoba nakłada mieszankę pasami szerokości 

ok. 70 cm I natomiast druga zdejmuje nadkład i fakturuje. Taki sposób układania tynków szlachetnych 

pozwala wykonać dość duże połacie ścian (ok. 120 m2) w czasie jednego dnia pracy. Wykonując 

cienkowarstwowy tynk szlachetny należy stosować się do kilku zasad. Najważniejsza z nich nakazuje I aby na 

mokrą jeszcze krawędź tynku nakładać następną porcję zaprawy. Pozwala to na prawidłowe ( estetyczne) 

wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. W środowisku budowlanym ta bardzo ważna zasada 

nosi nazwę „mokre na mokre”. Nieprzestrzeganie jej prowadzi do powstawania śladów w miejscach łączenia 

tynku. W praktyce jest tak I że nie sposób otynkować elewacji za jednym podejściem. Wobec tego należy 

rozplanować pracę tak, aby kończyć określony etap prac tynkarskich w miejscach I gdzie łatwo jest ukryć 

połączenia tynku. Mogą to być linie gzymsów, linie okien, rury spustowe itp. . Montaż systemów może 

odbywać się w temperaturze 5 - 25°C, ale optymalne warunki atmosferyczne do układania tynków to 

temperatura 10 - 20°C oraz bezdeszczowa i bez słoneczna pogoda. Bardzo dobrze jest jeśli wykonawca 

osłoni rusztowanie od słońca i deszczu 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

wykończeniowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach  

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi są: m2 wykonanej elewacji 

 

ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

O9ólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót 

polega na sprawdzeniu wymiarów robót elewacyjnych.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

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

Ceny jednostkowe obejmują:  

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji  

Wykonanie robót elewacyjnych  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań  

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie — będących własnością wykonawcy 

— matenałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Związane normatywy  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  

Przepisy związane  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-13 

WYMIANA OKIEN I DRZWI - STOLARKA 
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CPV 45421000-1 

WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 

Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany 
okien i drzwi przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalną 
„ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opolskie Przedsiębior-
stwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Czę-

ścią Socjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu 

Lubelskim przy ul. Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o 

zawartą z Inwestorem umowę. 

Wymiana stolarki okiennej 

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wy-
konać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 
 
Wymiana stolarki drzwiowej 

 wymiana stolarki okiennej dotąd niewymienionej - demontaż istniejących wyeksploatowanych okien 
drewnianych na okna PVC z szybą zespoloną, wyposażone w nawiewniki automatyczne o współczynniku 
przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/(m2K), o tych samych podziałach w kolorze białym (zgodnie z 
rysunkiem elewacji). Zestawienie projektowanej stolarki okiennej – zgodnie z rys.Przed przystapieniem do 
zamówienia stolarki, wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych wymiarów okien i drzwi z rzeczywistym 
ich obmiarem. Podane wymiary w dokumentacji służa jedynie na potrzeby oszacowania ceny ofertowej i nie mogą 
być brane pod uwage przy wykonaniu montażu. Projektowane okna wyposażyć w klamki.Okna montować na kotwy 
systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowej. Wysokość profliu okiennego min. 68mm, grubość min, 2.5mm 

 stalowa stolarka drzwiowa - demontaż istniejących wyeksploatowanych drzwi stalowych, wymiana na stalowe, 
w kolorze szarym. Zestawienie projektowanej stolarki – zgodnie z rys.  
Drzwi stalowej w pomieszczeniu technicznym na dachu, wyczyścić i pomalować w kolorze szarym.  

 drzwi wewnętrzne- w pomieszczeniach przebudowanych dla pomieszczeń, skład opału, skład żużla zastosować 
drzwi stalowe Ei60, kotłownia drzwi stalowe Ei30, natomiast drzwi prowadzjące z pomieszczenia 1.18 do 1.01 
wykonać jako pełne PCV  U ≤ 1,3 W/(m2K), 

 Malowanie drzwi technicznych pomeiszczenia zlokalizowanego na dachu w kolorze szarym  
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Warunki ogólne. 

Warunki ogólne wykonania robót zostały określone w ST-0 

● Przed przystąpieniem do wykonywania robót stolarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

● Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, 

i poleceniami inspektora nadzoru 
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Przepisy szczegółowe      

● Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 

● Do wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej należy używać podstawowych narzędzi tj. 

piła, łom, młotek, wiertarka, poziomica, kliny 

Wykonanie robót. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 

budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

wykucie z muru drewnianej ościeżnicy okiennej 

osadzenie ościeżnicy okiennej z PCV na kliny, wypoziomowanie, nawiercenie otworów w murze, umocowanie 

za pomocą systemowych kotew montażowych kołkami rozporowymi 

wypełnienie szczeliny (2cm.) pomiędzy murem a ramiakiem pianką poliuteranową, 

wycięcie nadmiaru piany i regulacja skrzydeł 

Materiały 

 Okna rozwieralno-uchylne z nawiewnikami oraz parapetami, Stolarka powinna zostać wyposażona w okucia 
obwiedniowe, klamki metalowe epoksydowe lub malowane proszkowo. PCV o tych samych gabarytach i po-
działach o współczynniku przenikania ciepła U okna =0,9 W/(m2K))w kolorze wg. rys. elewacji.  

 Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu  RAL 3003. 

 drzwi zewnętrzne stalowe o tych samych gabarytach i podziałach wyposażone w zamki, klamki i okucia-kom-
pletne  

 drzwi techniczne w klasie odporności Ei60, stalowe 

 drzwi techniczne w klasie odporności Ei30 stalowe 

 drzwi wewnętrzne pcv U drzwi=1,3 W/(m2K)) 

 piana poliuteranowa 

  
Odbiór robót:Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru 

robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Przepisy związane: 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB wydanie II. 

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

  Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 

normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-14 

Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 

 
CPV 45421000-4 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z gipsu i 
prefabrykatów gipsowych przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i ocieplenie budynku administracyjnego 
z częścią socjalną „ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalną” dla Opol-
skie Przedsiębiorstwo Komunalne w Opolu Lubelskim przy u. Aleje 600- lecia 8 
 
Szczegółowy zakres prac wg projektu „Przebudowa, Remont i Ocieplenie Budynku Administracyjnego z Częścią So-

cjalną” w ramach zadania „Termomodernizacja Budynku Socjalnego z Częścią Socjalną” w Opolu Lubelskim przy ul. 

Aleja 600-lecia 34” oraz poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 

 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne. 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile 
porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki). 
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność 
geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy 
konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających. 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane ST 04.05 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-ż Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
_ drzwiczki rewizyjne, kompletne 
_ filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 
_ gips budowlany szpachlowy 
_ klamerki mocujące 
_ kołki do wstrzeliwania 
_ kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 
_ kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 
_ kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny 
_ kształtowniki z blachy - profil główny 
_ kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm 
_ łącznik krzyżowy 
_ łączniki rozporowe 
_ masa szpachlowa - sucha mieszanka 
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_ Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI) 
_ Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB) 
_ płyty gipsowe gr. 12,5 mm wodo i ogniochronne 
_ płyty gipsowo kartonowe ognioodporne gr. 15 mm 
_ płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm 
_ płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60 cm 
_ pręty mocujące 
_ profil kapeluszowy 
_ profil sufitowy 
_ profile CW 
_ profile UW 
_ sprężyny przyścienne 
_ taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 
_ taśma spoinowa 
_ taśma uszczelniająca 
_ wieszak 
_ wkręty 
_ wkręty do płyt gipsowych 
_ zawiesia do kształtowników 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane ST 04.05 
 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
_ Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
_ Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
_ Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
_ Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
_ Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
_ Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
_ Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
_ linki murarskie 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
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i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
I SUFITÓW PODWIESZANYCH 
5.1 Zalecenia ogólne 
_ Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
_ Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużna poziomo. 
_ Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
_ Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
_ Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed 
montażem sufitów. 
_ Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
_ Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 
umożliwić właściwe warunki pracy. 
_ Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych. 
_ Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
_ Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. 
_ Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
_ Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
_ Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
_ Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów 
_ Sufity podwieszone 
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
Ścianki działowe g-k 
_ Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
_ Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach 
_ Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu 
_ Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 
całkowita będzie równy szerokości płyty g-k 
_ Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno 
poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę 
izolacji akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio 
co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu 
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_ Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna gilotyna 
dźwigniowa. 
_ Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
_ W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. 
_ Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 
szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. 
_ Słupki przy ościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają 
one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na 
końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 
_ Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
_ Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przy ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
_ Miedzy płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masa 
szpachlowa 
_ Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
_, Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
_ Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu, co najmniej o 15 cm. 
_ Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
_ Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 
słupków. 
_ Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z 
wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
_ Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt 
nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g-k 
_ Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów konstrukcyjnych. 
_ Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
_ Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
Sufity podwieszone z płyt g-k 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawa. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się 
przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy 
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Grubość płyty gipsowo-kartonowej ż,5; 12,5; 15,00 mm 
Dopuszczalna odległość miedzy wieszakami 850 mm 
Dopuszczalna odległość w warstwie głównej 1250, 1250, 1000 mm 
Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej 420, 500, 550 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
_ Połączenia płyt wypełnić masa szpachlowa z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego 
lub papierowej. 
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_ Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawcza i przeszlifować. 
Montaż sufitów rastrowych 
_ Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych, co maksimum 450 mm. Należy się 
upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ścisłe do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych 
listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 
_ Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45º) oraz ścisłe dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
_ Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, 
gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm? 
_ Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu 
(lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych 
systemu. 
_ Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo, co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości 
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili 
nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Konce 
profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego 
wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. 
_ Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do ciecia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
_ W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty 
i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w 
małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na 
różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem 
podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa 
się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm. 
_ Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczająca wytrzymałość na wyrywanie. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole, jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli, jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary Beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola, jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
_ Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa 
_ Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacja projektowa 
_ Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
_ Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
_ Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
_ Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
_ Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 
strukturę sufitu podwieszonego 
_ Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
_ Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające, jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa, jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania 
i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub 
ich cześć należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać 
powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
ż. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „Przebudowa remont i docieplenie budynku administracyjnego z częścią socjalna” 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 
pozornej 
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 



 

 

 

98 

 

wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości 
i szerokości 
7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
8. PN-EN 824:1888 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
ż. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów 
wielowarstwowych w zakresie niepalności 
12. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
14. Instrukcja montażu wybranych producentów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod 


