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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i   
 odbioru robót  związanych  z    dociepleniem   elewacji oraz remontu  elementów zewnętrznych     
budynku biblioteki dla dzieci   zlokalizowanego w Płocku   przy  ul. Sienkiewicza 2 na   działce    
o nr. ew. 863.  
 
1.2 PODSTAWY  OPRACOWANIA 
2.1 Umowa z  inwestorem 
2.2 Przepisy i normatywy projektowania. 
 
1.3 DANE  OGÓLNE 
 
Wymagania ogólne dotyczące robót 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z  jej warunkami, ST oraz 
wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media. 
1.2  Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 
powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez dotyczące 
sposobu rea1izacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót, obliczenie i 
podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 
szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis 
czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie   
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
2 Materiały 
Materiały stosowane przy realizacji zadania  powinny uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą 
przydatność do stosowania  w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nie przyjęte i nie zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
-Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
-Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem. 
  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z instrukcjami producentów 
stolarki, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  
Środki transportu powinny umożliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.  
5 Wykonanie robót 
5.1Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny  za   prowadzenie Robót zgodnie z warunkami  Umowy,  
za  jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie, jakość  zastosowanych materiałów,  ST i poleceniami  inspektora nadzoru.  
5.2 Ochrona środowiska 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 
5.3 Ochrona przeciwpożarowa i BHP  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i  
ppoż. oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, zapewnić bezpieczną organizację 
prac, bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby 
upoważnione przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie wykonywania robót budowlano-montażowych aż do zakończenia i odbioru 
robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
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dla użytkowników obiektu . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia  w sąsiedztwie 
realizacji robót, spowodowane jego działalnością. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określone powyżej są uwzględnione w Cenie Umownej. 
5.4 Stosowanie się do ustaleń praw i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów powszechnie obowiązujących oraz 
przepisów wydanych przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas realizacji robót. 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót  należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2003 Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami), 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r. 
poz. 690 z póź. zm., 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 10, poz.48), 
− Polskie Normy, 
− Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych. 
5.5 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
-bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z inżynierem dokona likwidacji objazdów przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 
-usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
-doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
5.6  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inżynierowi do 
zatwierdzenia.  
5.7.Wykopaliska 
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień  zapewni na własny 
koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.  
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O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych  na terenie budowy , Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inżynierii i  postępować dalej zgodnie 
z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, inżynier po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
  
6 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kosztorysem 
Ofertowym i ST.  
Obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót  ( z Wycenionego Przedmiaru Robót), 
− datę obmiaru, 
− dane osoby wykonującej obmiar. 
Obmiar zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym robót. 
Zasady obmiaru robót określają pozycje katalogowe zastosowane w Przedmiarze Robót. 
7 Odbiór robót 
  Roboty wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.1Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu.  
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  
O gotowości danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia  
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych, dokumentów potwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie i 
jakość wbudowanych materiałów  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST   
i ustaleniami.  
7.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót i dotyczy w 
szczególności:  
a) każdego elementu robót,  w odniesieniu do którego w umowie określono osobną 
płatność,  
b).każdej znaczącej części robót, która została ukończona,  
c)każdej części robót, którą zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem zadania. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
według zasad jak przy odbiorze końcowym przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, o 
którym mowa w umowie. 
7.3 Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o całkowitym 
zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4. 
 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  ST. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego komisja odbiorowa powinna w szczególności stwierdzić 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją przedmiarowo-kosztorysową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zasadami ogólnie 
przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych oraz dokona przeglądu 
wykonanych robót, sprawdzi kompletność dokumentacji odbiorowej. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 
na podstawie załączonych "zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz 
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz normami państwowymi. 
Z dokonanego odbioru robót zostanie sporządzony protokół; w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 
7.4 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Obmiar robót, 
2. Dokumenty ustalające końcową wartość wykonanych robót, 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.    
4. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancyjnym.  
8 .PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest wartość wynikającą z przeliczenia ceny jednostkowej podanej w 
Kosztorysie Ofertowym i ilości faktycznie wykonanych robót.   
a) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,   
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej.  
b) Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 
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– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  -    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
       ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 
– koszty organizacji placu budowy, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich  czynności    
związanych z wykonaniem robót, tj: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i 
zabezpieczenia prowadzonych robót,badań, pomiarów i prób, uporządkowania miejsc 
prowadzonych robót. 
Do cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia wartości robót  nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, 
zapoznania się z warunkami realizacji robót. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić:  
- istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz; 
- możliwość zagospodarowania terenu budowy, w tym składowania materiałów. 
9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST 
i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót , 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
9.2     Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
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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 wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
9.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 
dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań 
ponosi Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 
9.4    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 
krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
9.5      Raport z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
9.6     Badania dokonywane przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
9.7     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
      - aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
          ustanowiono Polskiej                   
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w punkcie 1 i które spełniają  wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały 
takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 
9.8.  Dokumenty Budowy  
9.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę 
i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 
ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy , Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant 
nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 
9.8.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
9.8.3 Dokumenty  laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na 
każde życzenie Inżyniera. 
9.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół odbioru Robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
9.8.5 Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym miejscu  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
B. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     
BUDOWLANYCH 
 
ODKRYWKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 Materiały 
Nie występują. 
 Sprzęt 
Wykop ręczny 
Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Dobór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali przed przystąpieniem do wykonywania robót. Każdy inny 
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Transport 
Nie występuje. 
Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Sposób wykonania skarp wykopu powinien 
gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
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odstępstw od Dokumentacji Przetargowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Jeżęli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie linia i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru. 
 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych 
i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od 
budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Przetargowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp. 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 
przystąpić bezzwłocznie do wykonania warstwy odcinającej. 
Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Przetargowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach 
powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów 
poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.  
Wymagania dla budowli ziemnych: 
 Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże nawierzchni: 
- Nierówność powierzchni*)   ±3 cm 
- Pochylenie poprzeczne powierzchni  ±0,5 % 
- Niweleta powierzchni    +1, -3 cm 
2 Skarpy: 
- pochylenia 1:m    ±10     
- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej  cm ±10 
- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)  cm ±5 
pochylenia 
 Nierówności mierzone łatą 3m 
 Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 
wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża 
wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 ROBOTY ROZBIORKOWE 
 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować 
sprzęt ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, 
rozbiórkę elementów konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 
1. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 
budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg),  
2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
3. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 
dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz 
osób chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się 
co pół godziny, 
a) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 
przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
b) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi 
w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego 
dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby 
pył wytwarzany w czasie jego pracy był  odwiewany przez wiatr, 
c) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy  w roku. 
 
  WYWÓZ I GRUZU 
1. Wywozu gruzu dokonywać tylko na wysypisko, utylizacje gruzu należy udokumentować 
2. Do ładowania na środki transportowe mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej 
podsiębierne lub ładowarki  o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia 
placu budowy. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne 
3. Do obsługi koparek mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
4. Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy,  przebywanie w 
zasięgu pracy koparki grozi śmiercią. 
5. Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest 
zabronione. 
6. Przy nabieraniu gruzu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 
nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je 
powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
7. Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku 
ładowania gruntów sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości 
łyżki na środek transportowy może być dokonane po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
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8. Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie. 
 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z 
dnia 27 kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 
roku.  Wykonawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i 
w razie potrzeby  uzyskać stosowne zgody.  
 
 ROBOTY BETONIARSKIE –UZUPEŁNIENIE PODJAZDU DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKONANIE NOWYCH STOPNI SCHODOW  
1. Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych betonowych związanych z wykonaniem fundamentu 
podnośnika i ław  betonowych krawężników i obrzeży 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót. 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych, związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki 
betonowej. 
2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy wstanie suchym. 
Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach. 
Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa , działającego na 
próbki betonowe. 
Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
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Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z PN-B-06250. 
Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2,0 mm. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Materiały  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
Woda. 
Woda do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco 
- uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest. 
Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiąkliwość do 5% 
3. Sprzęt 
3.1 .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji nośnych z betonu 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
4.Transport 
4.1 .Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z  uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
5. Wykonywanie robót 
5.1 .Ogólne zasady wykonania robót 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.3.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić  w   oparciu   o   szczegółowy   program   i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 
-sposób transportu mieszanki betonowej. Kolejność i sposób betonowania 
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
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-sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji , 
-zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.4.Betonowanie 
5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do   podawania   mieszanek   betonowych   należy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
• zgodność rzędnych z projektem 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 
którą spada.  
5.4.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 
drgań na minutę,  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest  
promieniem skutecznego działania wibratora. 
5.4.3.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
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. 
5.4.5.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 
dodatkowymi wymaganiami 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 
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uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35°C. 
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 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie 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 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
W czasie dojrzewania  betonu  elementy powinny być chronione  przed  uderzeniami  i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.7.Wykańczanie powierzchni betonu  
5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm . 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie  zachowane,  a  powierzchnia  na  której  występują nie jest większa  niż  0,5% 
powierzchni. 
5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
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Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
5.8.Deskowanie 
 5.8.1.Uwagi ogólne. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania 
powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
zapewniać odpowiednią szczelność 
zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.8.2.Materiały 
Deskowanie będzie wykonane według projektu deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń. Projekt deskowania opracowuje wykonawca. Deskowania wykonane będą w jednym z 
dostępnych systemów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie części 
deskowań z desek z drzew iglastych III klasy o minimalnej grubości 32mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane. Dla deskowań systemowych wymagana jest dokumentacja montażu . 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w  "Wymagania ogólne"  
6.2.Badania kontrolne betonu  
6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
1 próbka na 100 zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 
6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 
Inżyniera) 
Próbki  pobiera się  losowo  po jednej  równomiernie w okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
6.2.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 
raz w okresie    betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-
88/B-06250. 
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Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.3.Tolerancja wymiarów 6.3.1.Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki 
nie przewidują inaczej. 
6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
• na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
• na całą płaszczyznę - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniułatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich -           +/-4 mm 
• powierzchni górnych -           +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów -           +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -           +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów -           +/-5 mm 
8. Odbiór robót 
8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne  stwierdzenie  Inżyniera w  Dzienniku  Budowy o wykonaniu  robót zgodnie  z 
projektem i ST,inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
9. Podstawa płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
10. Przepisy związane 
• PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 
Warszawa 1989 r. 
 
 ROBOTY MALARSKIE-malowanie ścianek na dachu i pomieszczeń piwnic 
-Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana 
duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię  zagruntować.   W   robotach   
olejnych   gruntowanie   należy   wykonać   przed   szpachlowaniem.   Podłoża 
nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. 
-Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
-Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: 
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%, 
b)dla farb emulsyjnych - 4%. 
-Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności: 
a) całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  
kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z 
wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały 
montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.), 
b)wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 
d)dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów 
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie 
wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 
-Drugie malowanie można wykonywać po: 
a) wykonaniu tzw. białego montażu, 
b) po  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  posadzek z  tworzyw  sztucznych)  oraz  przed  
ocyklinowaniem  posadzek 
deszczułkowych i mozaikowych, 
c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcj 
onowana). 
-Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem 
do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia 
tynku, 
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziam piasku, a w przypadku tynków uprzednio 
malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. 
-Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, 
masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być 
również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - 
niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian - pokryte bezminiową farbą rdzochronną 
(np. na pyle cynkowym). 
-Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej ni@ +5°C i nie wyższej ni@ 
+22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą można malować 
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przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich 
wynosiła: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 
b)przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak 
również przy malowaniu 
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
-Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
-Przy malowaniu powłoki powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację, 
b)dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 
d)powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się 
spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od  podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek.  
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
-Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie 
powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 
-Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. W przypadku powłok Jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa 
powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z 
farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym 
malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem 
lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać 
próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. 
-Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 
podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać 
dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 
-Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b)powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niz po 14 dniach. 
-Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż+5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej nż 65%, oraz podczas  pogody bezdeszczowej. 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 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 płatków powłoki, widocznych 
okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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-Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony powinien być wykonany na 
takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
-Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest 
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
-Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. 
 OKŁADZINY 
-Okładziny mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek kamionkowych 
zwykłych, mrozoodpomych i kwasoodpomych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych. 
-Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, zewnętrzne ze 
spadkiem i wewnętrzne bez        spadku. 
-Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe na 
dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni o dostatecznej 
wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej 
spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za 
pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu 
okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. 
Przykładając płytkę do podłoża, należy j ąprzesunąć o 10- 15 mm po powierzchni powleczonej 
klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie 
powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy 
natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
-Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 
-Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
-Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków 
itp. 
-Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
 
a)należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b)prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie 
za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
c)prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłojenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 
d)wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach budzących 
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
e)jednolitości barwy płytek. 
-Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
b)zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii 
prostej 
 
 OSADZENIE STOLARKI  
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-Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie 
powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 
cm. 
-Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 
-Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne 
należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego 
rodzaju robót. 
-Dopuszcza się osadzenie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem 
zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
-Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, 
czy pomiędzy wymiarami elementów metalowych a wymiarami ościeża budowli w które mają być 
wbudowane - nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
-Ościeżnice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty lub inne elementy metalowe powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez 
skrzydeł kotwy powinny się znajdować w miejscach klinowania szyb. W elementach ze 
skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia 
obciążeń przez zawiasy, tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. 
-Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda strona ściany 
okiennej, drzwiowej lub kraty  Powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w 
budowli. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w  dokumentacji technicznej. 
Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej   ścian lub  stropów przylegających do 
wbudowanego elementu. 
-Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich 
osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. 
-Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach 
temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać. 
-Wbudowywanie elementów i segmentów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można 
obciążać części nośne budynków. 
-Materiały wypełniające wbudowany element metalowy, takie jak szyby, płyty pełne i 
nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 
-Zestawy elementów i segmenty wbudowywane w ściany należy łączyć w jednolitą całość 
poprzez spawanie, zgrzewanie, ześrubowanie, nitowanie bądź klejenie, o ile konstrukcja elementu 
bądź segmentu nie przewiduje innego łączenia. 
-Osadzone w ścianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe ścian, okna wystawowe i 
ściany okienne powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób, 
aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
-Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w 
opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. 
-Okna, drzwi i świetliki otwierane oraz połączenia ościeżnic z ścieżemo przyległych ścian powinny 
być uszczelnione w sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność. Materiały uszczelniające 
powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. 
-Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź segmentami 
powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz 
mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową 
 
OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ   
 
Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 
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roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał 
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa, 
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, 
EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną.  
Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny 
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione 
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem Żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i 
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 
– masy silikonowe – oparte na bazie Żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków krzemianowych. 
Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, 
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
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 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej, 
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu), 
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty 
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
(ZUAT). 
Warunki przyj ęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
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pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne – 
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
3.2. Sprzęt do wykonywania  
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
 Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duŜe 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji 
past, 
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz kształtowania ich 
powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
traserskie itp. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
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jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i 
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności 
istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża, 
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25C,brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
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atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  
Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny 
mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji 
lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od 
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Do klejenia zastosować klej TYTAN  EOS lub  inny o podobnych właściwościach 
Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do klejenia płyt 
styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków nowych jak i poddawanych 
termorenowacji metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń. Klej jest bardzo wygodny w 
nakładaniu, a dzięki jego użyciu, montaż płyt styropianowych jest dużo łatwiejszy. Klej 
poliuretanowy Tytan EOS wykazuje doskonałą przyczepność do typowych materiałów 
konstrukcyjnych, takich jak: cegła, pustaki, beton, tynki, a także drewno, metale, styropian, 
twarde PVC i sztywne piany PUR. Posiada również dobrą przyczepność do różnego typu 
membran bitumicznych stosowanych w izolacjach.  
 
 
 DANE TECHNICZNE  
Kolor  niebieski  
Temperatura aplikacji  od 0°C do +30°C  
Temperatura puszki  od +10°C do +30°C  
Czas korekty  ok. 15 min. (przy: +23oC/RH 50%)  
Czas kołkowania  po 2h  
Współczynnik przewodzenia ciepła  ≤0,036 W/mK  
Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem)  Czyścik Tytan Professional  
Wydajność *  Ok. 8m2  
 
 
Przygotowanie  
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Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, oleju, 
tłuszczu, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych. Należy sprawdzić przyczepność 
istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki i farby o złej przyczepności, tzw. „głuche”, 
usunąć. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych bezwzględnie należy zamocować 
listwy startowe.  
 
Aplikacja  
Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok. 3 cm na płytę styropianową po 
obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krawędzi ok. 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka 
płyty. Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 4 minut) przyłożyć płytę do ściany dociskając 
niewielką siłą i wyrównać używając długiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 
minut od ich przyłożenia do ściany. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych 
warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu, należy bezwzględnie stosować siatkę 
rusztowaniową. Przy nadprożach należy płyty podeprzeć do momentu kiedy klej zwiąże, czyli 
ok. 15 minut. Po stwardnieniu kleju (po ok. 2 h) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i 
przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikami mechanicznymi w ilości min. 4 szt./m2, a 
wzdłuż krawędzi budynku min. 8 szt./m2. Klej stosować w temperaturze od 00C do +300C. Po 
użyciu kleju, końcówkę pistoletu należy oczyścić Czyścikiem TYTAN. Po pełnym utwardzeniu 
klej można usunąć mechanicznie. Nie stosować podczas opadów i silnego nasłonecznienia.  
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narodników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu . 
 
ZBROJENIE  STALI 
Jakość stali 
b) Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia niemetaliczne, wżery,wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeżeli 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. 
c) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 
– nazwę wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
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– masa partii, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica minimalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN- 
82/H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
– próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
– próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
– farb lub innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i Ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 
5 mm na 1 m długości pręta. 
d) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy Używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 
o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niŜ 12 mm 
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.3. Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy Użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
inżyniera. 
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, noŜycami 
i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas 
transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 
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Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich Użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 
zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami 
i normą PN-91/S-10042. 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. 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna 
być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, 
w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 
przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
Żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 



 30

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,3 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
– 0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach Żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

Kontrola jako ści 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
Dopuszczalne tolerancje: 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 
20% wszystkich skrzyżowań, 
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 
 

 
OBRÓBKI BLACHARSKIE  Z BLACHY POWLEKANEJ  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów  przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać  
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wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  
Blacha stalowa powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy  
stalowej powlekanej  
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją  producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
TRANSPORT 
Pakowanie, przechowywanie blachy stalowej powlekanej . 
Blacha powlekana powinny być transportowana i  przechowywane ,/składowane/ , na 
drewnianych podkładach , a podczas transportu powinny być  
spięte taśmą uniemożliwiającą dekompletację , oraz zapobiegającą uszkodzeniom 
Rynny dachowe i  elementy wyposażenia z PVC 
Zastosowano system rynnowy PCV Continental (MARLEY) 
Montować wg. zaleceń i instrukcji producenta. 
 
IZOLACJE PIONOWE-Aquafin 2k 
 
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca Aquafin 2K/M składa się z suchej zaprawy na bazie 
cementu oraz dyspersji polimerowej UNIFLEX-M. Stosowana jest jako izolacja 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Podłoże musi być nośne, w znacznym stopniu równe, 
lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione gniazd żwirowych, nadlewek, 
spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów zmniejszających przyczepność, np. oleju, 
farby, warstwy spiekowej oraz luźnych elementów. Podłoża należy zwilżyć tak, aby 
powierzchnie podczas  nanoszenia były matowo-wilgotne. Szczegóły aplikacji –wg karty 
technicznej producenta. 
 
NAWIERZCHNIE Z POLBRUKU 
a) Korytowanie 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgoda Inżyniera. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może  odbywać sie ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaźnik zagęszczenia 
należy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
Ziemnych 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla innych dróg 
-ruch mniejszy od ciężkiego 
Górna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 
b) podbudowy  zagęszczone z tłucznia  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
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układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy  każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie  
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  
Podbudową  należy ułożyć zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-02205 Drogi samochodowe i 
roboty ziemne. Po zagęszczeniu podbudowy pod polbruki (dotyczy placu z polbruku 
ażurowego)należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia statycznego -100Mpa. Badania 
kontrolne przeprowadzić za pomocą płyty statycznej FSS. 
c) Ułożenie kostki 
Kostkę układa sie na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnie. 
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
a) Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy we wszystkich 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na 
początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny 
być zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja ±0.5%. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi nawierzchni i na jej 
krawędziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i -
2 cm. 
Os w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ 3 cm. 
Szerokość koryta nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  oraz-5 
cm. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od  
określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  
b) Podbudowa piaskowa 
Szerokość podbudowy nie może różnić sie od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa, z tolerancja ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
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Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej ni_ 
± 5 cm. 
Grubość podbudowy nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie ww powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez  Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy  zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
c) Betonowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczna pozwalająca na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne 
określające cechy kostki. 
Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 
„Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy:Lp. 
Cechy Wartość i Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 
2 Nasiąkliwość woda wg PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, % nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, 
%, nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż 4 
Wygląd zewnętrzny: Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byc równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 
Grubości kostek: 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostek: szary i kolorowy wg. Dokumentacji Projektowej 
Wzory kostek przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Piasek na podsypkę piaskowa i zaprawce cementowo – piaskowa do wypełnienia spoin. Należy 
stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). 
Piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 
Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać + 1,0 cm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzę występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do l 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do l mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy l i 
2. Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do lmm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w 7.  
 
 
 
 
 
 


