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STO. „WYMAGANIA OGÓLNE"  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z „Remontem Archiwum Wojskowego w 
Toruniu zlokalizowanego przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1-7" 

1.2. Zakres stosowania STO 
Specyfikacja techniczna STO stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STO 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe STO 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o: 

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

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

• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

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

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

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

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

• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami. 

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

• ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane normach, 
akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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• grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. Lp 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje w budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

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

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

• robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją: przedmiarem, specyfikacjami STO i SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i dokumentami mającymi bezpośredni wpływ na 
realizację robót objętych umową.  
1.5.2. Zgodność robót z specyfikacjami STO i SST 
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z STO i SST Wielkości określone w specyfikacjach będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z specyfikacjami i mają wpływ na niezadowalającą jakość robót , to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a prace i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymywane w sposób zgodny z wymogami postawionymi przez Zamawiającego, 
który może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma w należytym 
stanie wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu , oznakowania i urządzenia takie 
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jak bariery, wygrodzenia, rusztowania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracującym i osobom 
postronnym. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawczy. 
1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych a także był przeszkolony i posiadał badania lekarskie oraz wszelkie 
uprawnienia potrzebne do wykonywania danej pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

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

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 
) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).  
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   szczegółowe   informacje dotyczące 
zamawiania   materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do 
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym   zostaną  przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli specyfikacje techniczne przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodne z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
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 SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 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. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru .  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji Technicznej oraz 
normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w SST. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2) posiadają deklarację zgodności z: 
•   Polską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub ST. 
6.3.2. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, 
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6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w 
sposób ciągły kierownik budowy (robót). Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych SST. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez    Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następuj. etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. 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 ogólnego postępu robót. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. 
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8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt. 8.3.2 Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z specyfikacjami 
STO i SST. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować zestaw dokumentów 
zawierający: 

-   obmiar robót 
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- protokóły odbioru robót zanikających 
- wykaz przekazywanych kluczy 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 
8.4.Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i „Warunkach 
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych."   
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, 
poz.2016 z póżn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 
177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz.1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

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

późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. 

Nr 204, poz.2086). 
10.2. Rozporządzenia: 

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

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

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

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 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 funkcjonowania użytkowego 
(dz. U. 202, poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

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

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003   
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SST - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45110000-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres robót objętych 

SST. 1.2.1. Demontaż i 
rozbiórki: 
 zerwanie cokolika cementowego, 
 wykucie ze stopni schodowych kątowników stalowych,  
1.2.2. Roboty towarzyszące 

- prace zabezpieczające wydzielenie stref bezpiecznych, 
- wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych. 

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ROZBIÓRKOWYCH 
2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed   przystąpieniem   do   prac  demontażowych   pomieszczeń   należy odpowiednio 
zabezpieczyć i pozasłaniać przedmioty mogące ulec zniszczeniu oraz zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych. 
2.2.Ogólne zasady wykonywania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi, 
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z 
zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i 
rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 
Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 
Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu 
rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa 
itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 
zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi a obejścia i objazdy 
wyraźnie oznakować. 
2.3. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
2.4. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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SST - ROBÓT TYNKARSKICH 

KOD CPV 45410000-4  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych oraz tynku 
cienkowarstwowego akrylowego. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków cem-wap. kat II na ścianach z cegieł. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały zużyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-1 4501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement 
portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". 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 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 
2.4. Cienkowarstwowy tynk akrylowy np. Mega 100. 
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3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1. Warunki przystąpienia do robót 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
 
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
4.2. Przygotowanie podłoża 
 
4.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
4.2.2. Spoiny w murach ceglanych 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 
• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
4.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
4.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
4.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
4.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
4.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
4.3.5. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2, 
4.4. Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonać zgodnie z instrukcja producenta.  
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
5.1.1.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.2. Badania w czasie odbioru robót 
5.2.1. Badania tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
6.2. Roboty uznaje się za zgodne SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
6.3. Odbiór tynków 
6.3.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
6.3.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1.Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-
90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-19701;1997 Cementy 
powszechnego użytku. 7.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.            
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SST - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
KOD CPV 45320000-6  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją przeciwwilgociową. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywania bezspoinowych izolacji elementów 
budowlanych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz np. Atlas Woder E który produkowany jest 
w postaci gotowej do użycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków 
modyfikujących. 
Poliestrowa taśma uszczelniająca. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej może być 
wykorzystany sprzęt dowolny, odpowiedni dla danego rodzaju robót, zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej wykonywane są jako 
zabezpieczenie stropów przed zawilgoceniem. 
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. W narożach ścian i na styku 
posadzki ze ścianą zastosować taśmę uszczelniającą. 
5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. Badania 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowość wykonania izolacji (według SST ) 
- zabezpieczenie powłoki przed uszkodzeniem. 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1.Odbiór powinien polegać na: 
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę, 
- odbiorze przygotowania podłoża, 
 
- odbiorze szczelności powłok izolacji. 6.1.1.Odbiór podłoża 
powinien obejmować sprawdzenie: 
- założonych spadków, 
- równości, czystości i suchości podłoża. 
7. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wytyczne producenta materiałów izolacyjnych.    
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SST - ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45442100-8  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie   powłok   malarskich   farbą emulsyjną, lateksową i olejną - kolorystyka ścian 

do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru, 
• malowanie stolarki okiennej, rur i grzejników stalowych farbą olejną.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
2.2. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby emulsyjne, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, 
• farby na spoiwach: 
 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
- mineralno -organicznych jedno - lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2.1. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
2.2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
3.SPRZĘT 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania.  
4. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
4.1. Przygotowanie podłoży 
4.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub masą szpachlową. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
4.1.2. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
4.1.3. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową. 
4.2. Gruntowanie. 
4.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
4.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
4.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
4.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
4.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
4.3. Wykonywania powłok malarskich 
4.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
4.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 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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4.3.3. 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. 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1. 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. 
5.2. Roboty malarskie. 
5.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
5.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
5.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
5.3. Kontrola jakości materiału. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni, 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny.  
6. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
6.1. Odbiór podłoża 
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6.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
6.2. Odbiór robót malarskich 
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
6.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
6.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
6.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1.Normy 
1. PN-69/B-10285   Roboty   malarskie   budowlane,   farbami,   lakierami   na spoiwach 

bezwodnych. 
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
3. PN-C-81901:2002     Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
4. PN-C-81901:2002     Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
5. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.   SST - PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA Kod CPV 45262310-7 

 1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w trakcie realizacji zadania  
1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm 
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Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny.  
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:  przygotowaniem zbrojenia konstrukcji posadzki,  montażem,  kontrolą jakości robot i materiałów.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.  2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stal oraz pręty zbrojeniowe 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Własności 
mechaniczne i technologiczne stali. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  znak wytwórcy,  średnicę nominalną,  gatunek stali,  numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
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 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
Kształtowniki stalowe 
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych 
zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma 
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:  zaświadczenie jakości,  spełniać wymagania norm przedmiotowych,  opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
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dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej.  
4.2.  Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 
specyfikacji technicznej.  
5.2.  Organizacja robot 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie.  
5.3.  Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal zabłoconą i pokrytą łuszczącą się rdzą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
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Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042:1991.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy 
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.4.  Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. W projekcie przyjęto grubość otuliny równą 5 cm. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków:  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych,  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  w deskowaniu,  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego, 
zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie,  dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian.  
Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2000. Elementy 
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konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
 
5.5.  Montaż konstrukcji  
Montaż na placu budowy Należy  tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych 
elementów składowych. Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w 
warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich 
czynności montażowych, które udokumentują w szczególności:  

- wytrzymałość punktów podnośnikowych,  
- stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami 

za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne),  
- strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 

Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków     i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwieńi rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
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- obróbka spoin 
- przetopienie grani - wymaganą technologię spawania  może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  - pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie.  6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, - sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, - próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny.  Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są:  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, 
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 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 
Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 
dały pozytywny wynik.  
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  rozstawu strzemion,  prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej. 
 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i projektowanie. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. PN-EN-10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

SST - PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU ORAZ KRUSZYW 
Kod CPV 45262300-4  

 1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w trakcie realizacji inwestycji polegającej na Remontem części pomieszczeń Archiwum Wojskowego w Toruniu zlokalizowanego przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1-7".  
 
1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Określenia podstawowe 
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  posadzki betonowe w obiektach  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.    2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.  Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  - piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  - piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykłe.  Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatą techniczną. 
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Chudy beton  
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim  i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania  i rozmrażania. 
Materiały do pielęgnacji  betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:  folie z tworzyw sztucznych,  włóknina  3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  mieszarki do zapraw,  betoniarki wolnospadowej,  pompy do betonu,  przenośnych zbiorników na wodę,  drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,  polewaczek do pielęgnacji betonu,  elektronarzędzi.  4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
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Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu.  Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  90 minut przy temperaturze otoczenia +150C  70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  30 minut przy temperaturze otoczenia +300C Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2.  Podłoże i warstwy wyrównawcze 
Podłoże - piasek zagęszczony  
Grunt nośny – piasek o określonej grubości, układany warstwami i zagęszczony na mokro wykonywać wg ST „Roboty ziemne”. 
Podkład betonowy 
Podkłady z betonu pod ławy i słupy, posadzki wykonywać zgodnie z „SST - Betonowanie bez 
zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalną konsystencję betonu wyregulować dodając plastyfikator.  W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).  
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Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.  Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.  
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub spryskiwanie wodą.  miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
 
5.3.  Mieszanka betonowa 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór 
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
5.4.  Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu - badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu.  
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5.5.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.6.  Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.   Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  
5.7.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancja 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, - równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, - braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.  
5.8.  Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego.  6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej.  Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  
6.3.  Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm.  odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

6.4.  Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane  i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej.  Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest m3.   8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.  podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
z zanieczyszczeń.  
8.3.  Odbiór podkładów 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  równości podkładu  odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  prawidłowości ukształtowania powierzchni,  prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  prawidłowości wykonania spadków. 
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Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  ocenę wyników badań,  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Cena 1 m3 elementu obejmuje:  dostarczenie materiałów,  wykonanie elementu,  wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  pielęgnację betonu,  roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania  i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-EN-197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowe. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


