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OST. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Charakterystyka ogólna 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową hali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych (piłka 

ręczna, piłka siatkowa, koszykówka) z trybuną z miejscami siedzącymi dla 400 osób ( I Etap – 

wykonać 200 siedzisk ) i zapleczem, oraz łącznikiem pomiędzy halą a istniejącą szkołą. 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu zadania inwestycyjnego Pt.: „Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole wraz z 

przebudową istniejącej infrastruktury”. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem:  

- budowa hali sportowej z boiskami i trybunami; 

- budowa łącznika pomiędzy hala sportową a istniejącą szkołą; 

- przebudowa pomieszczeń i wyposażenia w istniejącej części budynku szkoły; 

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych służących komunikacji obiektu; 

- budowa nowych nawierzchni do obsługi projektowanych obiektów; 

- budowa parkingu z 12 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych ( nie dotyczy  

I Etapu budowy ); 

- wykonanie zatoczki dla gimbusów przy ulicy Szkolnej (nie dotyczy I Etapu budowy ); 

- usunięcie przyłączy do budynku zlokalizowanego na działce nr 208/2 podlegającemu rozbiórce; 

- usunięcie słupów napowietrznej linii energetycznej z oprawami oświetlenia ulicznego; 

- przełożenie wodociągów; 

- przełożenie istniejących przyłączy c.o. oraz wodociągowych; 

- przyłączenie nowoprojektowanej inwestycji do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej; 

- wykonanie podziemnego zbiornika gazu LPG wraz z przyłączami ( zlokalizowanego w 

północnej części terenu – jak na rysunku stanowiącym integralną część projektu 

zagospodarowania terenu); 

- wykonanie podziemnych zbiorników „wody szarej” - wody deszczowej ( nie dotyczy I Etapu 

budowy ); 

- częściową przebudowę kanalizacji deszczowej istniejącej szkoły; 

- zmianę drenażu pod nowoprojektowanym parkingiem ( nie dotyczy I Etapu budowy ); 

- budowie utwardzonych placów manewrowych ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Oddzielne specyfikacje przewidziano dla poszczególnych instalacji infrastruktury 

technicznej branży elektrycznej, sanitarnej i drogowej. 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 

podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) 

przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 
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ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 

właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

 

 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 

rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy 

opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 

z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.7. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w 
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budownictwie, budownictwie także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 

obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania, a  także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie 

z innego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem, kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, 

elementy i urządzenia powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia inspekcji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

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

niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w 

Specyfikacjach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych 

parametrów. 

Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 

pojazdy. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

5.2 Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca 

zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 

Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera. 

5.3 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty Inżynierowi lub zarządzającemu 

realizacją umowy.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość 

badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez 

Inżyniera.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań pobierane będą 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 będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania próbek i badania materiałów źródła 

ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 

niego zaakceptowany. 

6.5 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik 

montażu, 

 protokoły odbiorów częściowych końcowych, 

 operaty geodezyjne, 

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie 

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie 

obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 

do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 

rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 

pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera, po porozumieniu z 

Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i 
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urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o 

roboty budowlane. 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 

postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuj odbioru. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 

instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontakcie. 
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8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

 protokołu odbioru końcowego obiektu, 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który 

uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą m.in.: 

 pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

 oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

 dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych, 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 

i Inżyniera, urzędowy sondaż powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym 

odnośnymi przepisami, 

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. położenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania  

-  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
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 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, jeżeli istnieje taka potrzeba 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba 

 operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inżyniera oraz z geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

 wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o 

Harmonogram Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 

Inżyniera na podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

mogą być także określone w umowie. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa wykonana została przez T-33 ARCHITEKCI, SKROBUN, 

ZABORNIAK, sp. j., 81 – 404 Gdynia, ul. Świętojańska 135/5 

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia 

ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 

część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby 

występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz 

wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji 

lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), 

związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż 

nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i 

wymaganiami tam zawartymi. 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla 

poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 
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SST.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i porządkowych związanych inwestycja pn.: „Budowa hali sportowej i łącznika 

przy szkole wraz z przebudową istniejącej infrastruktury”. 

.1.2 Zakres robót objętych ST 

- wykonanie robót pomiarowych, 

-oczyszczanie terenu, 

-ścinanie drzew piłą mechaniczną 

-karczowani pni 

-karczowanie gęstych krzewów 

-wywożenie dłużyc 

-wywożenie gałęzi 

-wywożenie karpiny 

-usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), 

- transport materiału na podsypki, zasypki; 

2. Materiały 
Materiały i wyroby powinny odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (dotyczy certyfikatów i atestów). 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować lub zabezpieczyć i oznakować istniejące uzbrojenie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

 kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 

 sprawdzenie przygotowania terenu, 

 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

usunięcie humusu – [m2] 

roboty pomiarowe – [m2] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Zdjęcie warstwy humusu – płaci się za m

2
  

SST.02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych konstrukcji betonowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
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rozebranie nawierzchni ścieżek pieszych, 

rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych, 

rozebranie murków oporowych; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2.  Materiały 
Materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora. 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: spycharki, ładowarki, samochody 

ciężarowe, młoty pneumatyczne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z 

Inżynierem. 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie 

gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 

odpowiednie wymagani określone w ST – 03.00 „Roboty ziemne”. 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową jest [m
3
] 

8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST –00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m
3
 robót rozbiórkowych. Cena wykonania 1m

3 

rozbiórek nawierzchni obejmuje: 
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Roboty pomiarowe, 

Sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzętu, 

Przesortowanie i ułożenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału, 

Załadowanie materiału (gruzu) na środki transportowe, wywiezienie i wyładowanie na składowisku 

(wysypisku) z utylizowaniem, 

Załadowanie materiału (niezniszczonych elementów) na środki transportowe, wywiezienie i 

wyładowanie na składowisku (wskazanym przez Inżyniera). 

SST.03.00 ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

SST.03.01.00. Wykopy. 

SST.03.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 

SST.03.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

SST.03.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy . 

SST.03.03.00. Zasypki. 

SST.03.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg SST.03.01.00 materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg SST.03.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg SST.03.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg SST.03.03.01 i SST.03.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 

budowlanych itp. 
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Zasypki: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg SST.02.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

max. średnica ziaren d<120mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

zawartość części organicznych I<2%, 

pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg SST.03.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

(1)Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
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5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – SST.03.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.3. Zasypki wg SST.03.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
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Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg SST.03.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją 

prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

przygotowanie terenu 

rodzaj i stan gruntu w podłożu 

wymiary wykopów 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg SST.03.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża 

materiał użyty na podkład 

grubość i równomierność warstw podkładu 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg SST.03.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem 

materiały do zasypki 

grubość i równomierność warstw zasypki 

sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

SST.03.01.00 – wykopy – [m
3
] 

SST.03.02.00 – podkłady i nasypy – [m
3
] 

SST.03.03.00 – zasypki – [m
3
] 

SST.03.04.00 – transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
SST.03.01.00 – Wykopy – płaci się za m

3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu, 

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

SST.03.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

SST.03.03.00 – Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów 

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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SST.03.04.00. Transport gruntu – płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu 

przewóz na wskazaną odległość 

wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

utrzymanie dróg na terenie budowy. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

SST.04.00 LEKKIE ŚCIANY OSŁONOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścinay fasadowej słupowo – ryglowej z dociskami PF152 (klasyczna) (lub 

rozwiązanie równoważne ) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie ściany osłonowej i zadaszenia w systemie PONZIO PF 152 ( lub rozwiązanie 

równoważne ) . 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Zaprojektowano ścianę osłonową i zadaszenie w systemie PONZIO PF 152 o konstrukcji 

szkieletowej słupowo-ryglowej o szerokości 52 mm z kształtowników aluminiowych EN AW – 

6060 wg PN – EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN – EN 515:  1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 

1725 T1, DIN 17615 T1 posiadającą dopuszczenie: Klasyfikacja Nr 1561/R01/10 – wstępne 

badania typu wg PN-EN 13830: 2005 stwierdzającą przydatność wyrobów do wykonywania 

lekkiej ściany osłonowej w budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu 

znakiem CE. 

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych 

zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach 

budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 

Konstrukcja szkieletowa ściany składa się ze słupów mocowanych punktowo do konstrukcji 

nośnej budynku oraz podkonstrukcji oraz rygli przymocowanych do słupów aluminiowych za 
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pośrednictwem elementów złącznych. Na słupach od strony zewnętrznej znajdują się dociski z 

maskownicami natomiast na ryglach występuje fuga z silikonu pogodowego. W skład 

kompletnego systemu PONZIO PF 152 wchodzą również tworzywowe przekładki termiczne, 

uszczelki kauczukowe, akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu 

konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy fasadowe system 

ściany osłonowej szerokości 52 mm). 

System pozwala na osiągnięcie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej poprzez 

zastosowanie przekładek termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, 

przekładki termiczne i inne akcesoria mocujące i uszczelniające połączenia należy dobierać w 

zależności od grubości wypełnienia na podstawie dokumentacji systemowej. 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypełnień 

nieprzezroczystych w ścianie osłonowej systemu PONZIO PF 152 powinny być wykonane z 

kauczuku syntetycznego EPDM i spełniać wymagania wg normy DIN 7863 i normy 

wykonawczej ISO 3302 – 01, E2. Uszczelki należy dobierać w zależności od grubości 

stosowanych szyb lub wypełnień nieprzezroczystych. W obwodzie konstrukcji przewidziano 

uszczelnienie z budynkiem za pomocą fartucha systemowego EPDM GF 300. 

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi 

powłokami proszkowymi (kolorystyka palety RAL, kolory  typu OLIVER bądź RUSTICO, 

lakierowanie na „kolor drewna”) według systemu kontroli jakości QUALICOAT lub anodowymi 

powłokami tlenkowymi ( anodowanie w kolorach: naturalne aluminium, oliwka, szampański, 

złoty, brązowy) spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN 

ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej 

niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. 

Dla kształtowników aluminiowych, które nie są narażone na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w stanie nie powleczonego „surowego” aluminium. 

Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) odpowiada grupie materiałowej 1.0 wg DIN 4108 ( 

Uf = 1,75 W/m²K). Zestawienie klas dla poszczególnych właściwości ściany osłonowej PONZIO 

PF 152: przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność – 

klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa wg PN-EN 

13116: 2004, odporność na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) – E5 / I5 wg PN – EN 

14019: 2006. 

Sugerowane wypełnienia szklane przezierne, to specjalny zestaw szkła zbudowany z szyby 

wewnętrznej bezpiecznej, ramki dystansowej oraz z szyby zewnętrznej wzmocnionej cieplnie 

(hartowanej) spełniających wymagania PN-B-13083: 1997. Dla poszczególnych konstrukcji 

zostały przyjęte następujące szklenia: zadaszenie,  

szklenie dwukomorowe 8/14/6/14/55.2  - ściana pionowa,  

szklenie jednokomorowe 6/14/44.2 

W konstrukcji zadaszenia jako elementy zewnętrznego wykończenia występują, na słupach 

dociski i maskownice o szerokości 51 mm, natomiast na ryglach fuga z silikonu pogodowego. W 

konstrukcji pionowej jako elementy zewnętrznego wykończenia występują, na słupach dociski i 

maskownice o szerokości 51 mm i wysokości 21 mm, natomiast na ryglach dociski i maskownice 

niestandardowe o szerokości 51 mm i wysokości 115 mm. 

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

Ściana słupowo-ryglowa systemu PONZIO PF 152 (lub rozwiązanie równoważne ) powinna być 

wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie 

dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być 

określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do 

konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany 

do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i 

elementy ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją 

budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać wymagania 

wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i 

przepisy techniczno-budowlane. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 

według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 
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do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 

i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 

1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 

nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

obróbka spoin 

przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin 

i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej 

jak na dwa zwoje. 

nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 
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i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej konstrukcji 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST – 04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i 

konstrukcyjne,  

zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej – Instrukcje,  
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Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008. 

SST.05.00 ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

SST.05.01 Pokrycie dachu. 

SST.05.02 Obróbki blacharskie 

SST.05.03 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Blacha trapezowa powlekana  

Wymagania i badania wg PN-EN 988, PN-EN 1178 

2.2. Blacha cynkowa grub. 0.6mm do obróbek blacharskich 

Wymagania i badania wg PN-EN 988, PN-EN 1178, PN- EN 517 

2.3. Łączniki 

Do mocowania dachówek blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 

producenta materiałów pokryciowych. 

2.3. Membrana PVC 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji OST. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Podkłady pod pokrycia z płyt i blach 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 

nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
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d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.2. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 50 cm, 

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

SST.05.01.00 – Pokrycie dachu – [m2] 

SST.05.02.00 – Obróbki blacharskie – [m2] pokrytej powierzchni 

SST.05.03.00 – Rynny i rury spustowe – [m] wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1. Odbiór podłoża 

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (deskowania i łat), 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
SST.05.01.00 Pokrycie z blachy. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

SST.05.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 
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zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

SST.05.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania.  

SST.06.00 TYNKI 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

- SST.06.01.00 Tynki wewnętrzne 

- SST.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

- SST.06.01.02 Suche tynki 

- SST.06.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE 

  

rodzaj okładziny 

L0 L1 L2 razem [m2] 

  okładzina z płyt akustycznych - - 

  farba emulsyjna zmywalna - - - - 

  glazura - - - - 

  beton architektoniczny - - - - 

  okładzina dźwiękochłonna - - - - 

Ilość według przedmiaru robót 

 

- SST.06.03.00 Tynki zewnętrzne silikatowe. 
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OKŁADZINY ELEWACYJNE m2 

drewno elewacyjne - 

Płyty włókno-cementowe - 

Tynk ‘baranek’ - 

Tynk ‘kornik’ - 

Ilość według przedmiaru robót 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

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

– średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

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

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

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

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

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
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Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

-  gatunek I  80% 

-  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 
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W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 
SST.06.01.01 i SST.06.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

SST.06.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

SST.06.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

SST.07.00 POSADZKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

SST.07.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

SST.07.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 

marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-

cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

SST.07.02.00  Posadzki właściwe. 

SST.07.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy 

cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

SST.07.02.02  Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z 

cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy 

grubości 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 

mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów 

dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i 

wyfroterowaniem. 

SST.07.02.03  Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

rozłożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i 

płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

SST.07.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych. 

SST.07.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i 

płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

SST.07.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 

MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-

nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

SST.07.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o 

wymiarach 15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

SST.07.02.08  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 

SST.07.02.09  Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi 

SST.07.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym 

strukturę antypoślizgową 

NR 

PODŁOGI rodzaj wykończenia L0 L1 L2 

razem 

[m2] 

P1 podłoga sportowa - - - - 

P2 gres - - - - 

P3 terakota - - - - 

P4 wykładzina obiektowa dywanowa 
- - - - 
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P5 wykładzina sportowa - - - - 

P6 beton malowany farbą do 

posadzek 
- - - - 

Ilość według przedmiaru robót 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 

Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

grubość – 2 i 3 mm, 

masa 1 m
2
 – 5,5 kg, 

twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 

odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 

wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do 

trudno palnych. 

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

szerokość 1300 mm, 

długość 10000 mm, 

grubość 1,9 mm, 

masa 1m
2
 wykładziny 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi 

folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny 

jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 

lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 

tłuszczowy) 
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Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 

posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.8. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość:  ±1,5 mm 

- grubość:  ± 0,5 mm 

- krzywizna:1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

- Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

2.9. Wykładzina dywanowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.10. Wykładzina ochronna pod podłogę sportową 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. Wymagania: 

- grubość min. 1,5mm 

- waga ok. 2200 g/m2 

- klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 

- kolor czarny 

- rolki szer. 1,4 – 1,5 m 

- celem wykładziny jest skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi 

jak: nieodpowiednie obuwie, krzesła i ławki szkolne itp. 

- należy przewidzieć sposób rozkładania, np. wózki służące również do przechowywania. 

2.11. Podłoga sportowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. Wymagania: 

Nawierzchnia: PCV; 

- do uprawiania wielu dyscyplin sportowych; 

- Do rozgrywek siatkówki wskazana przenośna wykładzina kauczukowa na powierzchni boiska z 

„wolną strefą” 

- Należy spełnić wymagania normy uznaniowej DIN 18032:2 dla podłóg sportowych oraz nowej 

obligatoryjnej normy europejskiej dla podłóg sportowych EN 14904 (typ podłogi A4 - 

najwyższy); 

- musi posiadać Międzynarodowy Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki) do 

rozgrywania meczy na najwyższym poziomie; 

- Możliwość rozgrywania meczy koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej w najwyższej klasie 

rozgrywkowej krajowej; 

- Musi posiadać atest higieniczny PZH; 

- Żywotność posadzki liczona w dziesiątkach lat; 

- Wysokość całkowita systemu do 85 mm. W przypadku mniejszej wysokości systemu podłogi 

sportowej, dostosować odpowiednio rzędną podkładu betonowego; 

- Należy uwzględnić montaż elementów mocujących sprzęt sportowy, typu tuleje dla słupków, 

zaczepy, gniazda elektryczne– według wytycznych producenta 
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- Zastosować systemowe cokoły przyścienne wentylowane 

 

Parametry wg EN 14904:A4: 

 

Absorpcja energii ≥55<75% 

Odkształcenie pionowe ≥2.3mm<5.0mm 

Odbicie piłki ≥90% 

Współczynnik tarcia ≥80≤110 

Obciążenie toczne ≥1500 N 

 

Inne wymagania: 

 

Obciążenie punktowe ≥ 5500N ~ 550kg2 

 

2.12. Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

elastyczny (od –20° do + 250°C) 

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
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Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 

prób ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 

okresie wysychania kleju. 

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 

24 godziny przed układaniem. 

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 

na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 

tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 

niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 

przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej i lastriko. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
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W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
2
 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m

2
 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m
2
 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m
2
 za 

pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska 

polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie 

zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 

oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa.  

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 

pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 

zastosowanego systemu. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

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

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

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

wymaganiom technicznym. 

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

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

budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmować: 

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

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

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

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

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

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).  

SST.08.00 STOLARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

SST.08.01.00. Drzwi i bramy  

Zgodnie z zestawieniem 

SST.08.02.00. Okna i naświetla. 

Zgodnie z zestawieniem 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 

granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 

niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 
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2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 

Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-

rycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 

pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 

do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 

- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
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5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

mm przy długości przekątnej do 1 m, 

mm przy długości przekątnej do 2 m, 

mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-

padku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
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okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów, 

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji SST.08.01.00 i SST.08.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, 

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

dopasowanie i wyregulowanie 

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
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PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  

SST.09.00. ŚLUSARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

SST.09.01.00  Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 

SST.09.02.00  Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 

SST.09.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, 

balustrady, klamry włazowe itp.) 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; 

St3SX; St wg PN-EN 10025:2002. 

2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg SST.09.00.00 niniejszych SST. 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

anodowymi. 

2.5.1 Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnętrzna - SYSTEM  NT 50 

Zaprojektowane konstrukcje ślusarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg 

systemu PONZIO NT 50 .Jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do 

wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 

systemu NT 50 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów 

systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 ”Drzwi wewnętrzne 

dymoszczelne i ogólnego stosowania oraz segmenty ścian działowych systemu PONZIO NT 50”. 

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny i słupki ruchome o głębokości 50 mm, a także 

skrzydła o głębokości 58 mm składają się z jednolitego profilu aluminiowego. 

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych właściwości wytrzymałościowych. Drzwi 

wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania systemu PONZIO NT50 mogą być stosowane 

w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy 

ciężkich do bardzo ciężkich.  

Z uwagi na odporność na uderzenia ściany działowe wykonane z segmentów systemu PONZIO 

NT 50 mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C, D, E (kategorie użytkowania I, 

II, III, IV) wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003.  

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania, ściany działowe systemu PONZIO NT 50 z drzwiami 

zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniające 

ognia ( NRO). W systemie można również wykonać drzwi dymoszczelne w klasach 

dymoszczelności Sa, Sm; wg PN-EN 13501- 2:2005; wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-

5214/2007 ”Drzwi wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania oraz segmenty ścian 

działowych systemu PONZIO NT 50”,  raport z badań NL-4012/A/06.  System charakteryzuje się 

również dobrymi parametrami akustycznymi dla ścian, drzwi z wypełnieniem przeziernym Rw = 

39dB wg raportu z badań LA/1387/06. 

Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 

jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi 

spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub 

wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla 

powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Dla kształtowników aluminiowych, które nie są 

narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w 

stanie nie powleczonego „surowego” aluminium. 

Do wykonania wypełnień przezroczystych w skrzydłach okiennych i drzwiowych oraz w 

segmentach ścian działowych powinny być stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubości 

nie mniejszej niż 6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6 / 16. W drzwiach i 

segmentach ścian działowych bez deklarowanej izolacyjności akustycznej mogą być stosowane 

inne rodzaje szyb zespolonych. Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997 

oraz powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego. Szkło bezpieczne powinno spełniać 

wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000. 

 

Do wykonania wypełnień nieprzezroczystych w skrzydłach drzwiowych oraz w segmentach ścian 

działowych powinny być stosowane układy warstwowe, składające się z płyt wiórowych lub OSB 

o grubości nie mniejszej niż 18 mm w okładzinach z blachy aluminiowej o grubości nie mniejszej 

niż 1,0 mm. Poszczególne składowe powinny spełnia wymagania określone w Polskich Normach. 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 
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balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 

(słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i spełniać 

wymagania PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją 

techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 

W drzwiach i oknach wewnętrznych systemu Ponzio NT 50 należy stosować kompletne okucia 

dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do 

obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Erreti, Iseo, Cisa, Geze. 

Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych i drzwiowych 

powinny być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w 

dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Aprobata Techniczna 

ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi do 

konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe PONZIO POLSKA. 

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE 

 

2.5.2. Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna – SYSYTEM NT 60 PT 

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

systemowymi wg systemu PONZIO NT 60PT. Trzykomorowego systemu izolowanego 

termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej, 

zakwalifikowanego do grupy materiałowej RMG 2.1. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 

systemu NT 60PT wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów 

systemowych) posiadającego  dopuszczenie: raport z badań NL-0905/P/LL -klasyfikacja Nr 

315/1/2008 – wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1:2006  - wyniki w zakresie sprawdzanych 

właściwości stwierdzają możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, skrzydła drzwiowe i słupki ruchome o 

głębokości  60 mm, składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną 

z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Tak przyjęte grubości umożliwiają wykonanie 

konstrukcji, w których skrzydło/ościeżnica są zlicowane ze sobą – tworzą jedną płaszczyznę z 

obydwu stron. 

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów. 

Ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,5 – 2,8 (W/m²K)  w zależności od rozwiązań 

konstrukcyjnych, rozmiarów oraz  wypełnienia wg raportu z badań LFS-0643/A/08.02.   

Klasa wytrzymałości mechanicznej: 3 klasa wg PN-EN 12207:2001 – klasyfikacja Nr315/1-

2/2008. System daje możliwość wykonania drzwi o podwyższonej odporności na włamanie: klasa 

2 wg PN ENV 1627:2006. System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów 

akustycznych  Rw = 36-40 dB w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych wg wyników z badań 

LA-1691/2008 na zgodność z PN-EN 14351/1:2006.  

Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 

jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi 

spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub 

wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla 

powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Dla kształtowników aluminiowych, które nie są 

narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w 

stanie nie powleczonego „surowego” aluminium. 

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli 

aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-

kartonowych, poliwęglanowych o grubości 8÷48 mm. 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 

balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 

(słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 
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7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z 

dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 

 

W drzwiach zewnętrznych systemu Ponzio NT 60PT należy stosować kompletne okucia 

dostosowane do ciężaru własnego i szerokości skrzydeł, stosunku szerokości do wysokości 

skrzydła (dla zawiasów dowrębowych) oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do 

obrotu, takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa, Geze, KFV. 

Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być 

wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 

technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązujące dopuszczenia). Sposób montażu, jak i 

schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty 

o rozwiązania katalogowe PONZIO POLSKA. 

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE 

 

2.5.3. Ślusarka aluminiowa okienna zewnętrzna – SYSYTEM PE 78 

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

systemowymi wg systemu PONZIO PE 78, czterokomorowego systemu izolowanego 

termicznie. System stworzony jest do wykonywania konstrukcji wiatrołapów, wykuszy, witryn, 

okien (stałych, rozwieranych, uchylnych, uchylno-rozwieranych, uchylno-przesuwnych), drzwi 

balkonowych i wejściowych oraz innych przegród zewnętrznych o szczególnie wysokich 

wymogach izolacyjności termicznej oraz akustycznej zakwalifikowanego do grupy materiałowej 

RMG 1.0 ( dla konstrukcji okiennych - dzięki zastosowaniu specjalnych przekładek termicznych 

pokrytych powłokami niskoemisyjnymi). 

 Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu PE 78 wraz z akcesoriami wg aktualnej 

dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązującym dopuszczeniom: „Badania 

okien systemu PONZIO PE 78 na zgodność z PN-EN 14351-1 – klasyfikacja Nr 02831/P/2009 ”- 

wyniki w zakresie sprawdzanych właściwości stwierdzają możliwość wykorzystania przy 

oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny i słupki ruchome o głębokości 78 mm, a także 

skrzydła o głębokości 86 mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką 

termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.  

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów. Ramowy współczynnik przenikania 

ciepła Uf = 1,6 – 1,9 (W/m²K),  w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz 

wypełnienia – raport z badań: NF-03546/B/2009. 

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych  Rw= 33- 43dB  

w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych okien, ich rozmiarów oraz wypełnienia – raport z 

badań: LA/ 02832/2009/01-02. 

Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 

jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi 

spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 

lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla 

powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Dla kształtowników aluminiowych, które nie są 

narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w 

stanie nie powleczonego „surowego” aluminium. 

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych –szyby pojedyncze i zespolone 

jednokomorowe oraz dwukomorowe  lub wypełnień nieprzeziernych o grubości  23÷61 mm. 

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 

balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 

(słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spełniające 
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wymagania PN EN 12365-1: 2006. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją 

techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 

W oknach i drzwiach balkonowych systemu Ponzio PE 78 należy stosować kompletne okucia 

dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do 

obrotu, takich firm jak: Savio, Sobinco, Siegenia. 

Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych powinny być 

wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 

technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązujące dopuszczenia). Sposób montażu, jak i 

schemat rozmieszczenia punktów mocowania okien do konstrukcji budynku powinien być oparty 

o rozwiązania katalogowe PONZIO POLSKA. 

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE 

 

2.5.4. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat. 

2.5.5. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg 

PN-80/H-97023. 

2.6. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 

2.6.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w 

punkcie 2.6.3. 

2.6.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

3.  Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 

kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 

nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST SST.12.00.00. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozio-

mowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla SST.9.01.00 i SST.9.02.00 jest ilość m

2
 elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla SST.09.03.00 jest 1 mb. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 

6. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
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PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; SST.10.00.00 oraz SST.12.00.00.  

SST.10.00 ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

SST.09.01.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-

czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do bru-

natnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 

ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
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odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

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

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

- czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
 

2.5.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max. 1,6 g/cm
3
 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość – 100-120  

- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża, 

- twardość względna – min. 0,1, 

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

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

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

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

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

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

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

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

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

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

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

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

SST.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

SST.11.01.00 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
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SST.11.02.00 Izolacje termiczne. 

 

Ściany zewnętrzne 

S1.1 

Membrana wiatroizolacyjna 

Wełna mineralna λ= 0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S1.2 

Membrana wiatroizolacyjna 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr 15,0 cm 

S1.3 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S1.4 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S1.5 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S1.6 

Membrana wiatroizolacyjna 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S1.7 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S2.2 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

S2.3 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 25,0 cm 

S2.4 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 25,0 cm 

S2.5 

Istniejąca ściana 

Dylatacja na styku budynków – styropian – gr. min. 5,0 cm  

S3.1 

Wełna mineralna λ=0,036 W/mK – gr. 15,0 cm 

 

Stropy / podłogi 

P.1 

Styropian EPS100-038 – gr. 10,0 cm 

Papa zgrzewalna 

P.2 

Styropian EPS100-038 – gr. 10,0 cm 

Papa zgrzewalna 

P.3 

Styropian akustyczny – gr. 3,0 cm 

P.4 

Styropian akustyczny – gr. 3,0 cm 

P.5 

Styropian akustyczny – gr. 3,0 cm 

Wełna mineralna λ=0,037 W/mK – gr. 20,0 cm 

Membrana wiatroizolacyjna 

P.6 

Sklejka wodoodporna malowana lakierem barwiącym – gr. 1,0 cm 
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Wełna mineralna λ=0,037 W/mK  / konstrukcja stalowa – gr. 38,0 cm 

Membrana wiatroizolacyjna/paroizolacja 

 

Dachy 

 

D.1 

Membrana wiatroizolacyjna 

Wełna mineralna λ=0,037 W/mK, profile stalowe ocynkowane – gr. 25,0 cm 

Membrana paroizolacyjna 

Płyta akustyczna z wełny drzewnej na podkonstrukcji systemowej – gr. 2,5 cm 

D.2 

Membrana dachowa PVC – gr. 0,15 cm 

Styropian λ=0,040 W/mK, ze spadkiem – gr. min. 20,0 cm 

Membrana paroizolacyjna 

Strop żelbetowy – gr. *20,0 cm 

Płyta akustyczna z wełny drzewnej na podkonstrukcji systemowej (miejscowo) – gr. 2,5 cm 

*22,0,  25,0 cm – według projektu konstrukcji 

D.3 

Membrana dachowa PVC – gr. 0,15 cm 

Styropian λ=0,040 W/mK, ze spadkiem – gr. min. 20,0 cm 

Membrana paroizolacyjna 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze 

o gramaturze 400 g/m
2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
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Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia – 60–80°C 

- temperatura zapłonu – 200°C 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian EPS 100-038 

Do ocieplenia ścian fundamentowych i wykonania podłóg na gruncie. 

a) Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
. 
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wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m
3
, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 

etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 

pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 

ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

2.4.2. Płyta spilśniona twarda 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna, λ=0,036 W/mK 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe SST.11.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 
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c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 

papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 

być przesunięte względem siebie. 

5.3. Izolacje termiczne SST.10.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

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

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

budowy. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

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

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg SST.11.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 

SST.12.00.00 WYPOSAŻENIE  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyposażenia hali 

sportowej.. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



 62 

Wyposażenie, których dotyczy specyfikacja odnoszą się do Sali hali sportowej o urządzenia sportowe 

oraz meble. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do instalacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Elementy wyposażenia hali oraz materiały, z których są wykonane winny spełniać 

odpowiednie normy oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. 

2.1.3. Wykonawcy winni w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty zakupu i ewentualnego 

montażu wyżej wymienionego sprzętu oraz wyposażenia hali sportowej oraz pomieszczeń 

towarzyszących. 

2.1.4. Elementy wyposażenia winny spełniać wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej krajowej  

2.2. Wyposażenie sportowe hali sportowej  

2.2.1 PIŁKA RĘCZNA /boisko główne/ 

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2,00 x 3,00 m), z łukami składanymi: wykonane i 

znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe); haki 

mocujące siatkę wykonane z tworzywa sztucznego; wszystkie elementy poza ramą główną – 

ocynkowane; rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, wymiary w świetle 200 x 

300 cm; łuki wykonane z rury stalowej 35 mm, ocynkowane galwanicznie      - para. 

Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej (zestaw uchwytów na jedną 

parę bramek)  -  zestaw na parę. 

Siatki do piłki ręcznej: siatki do piłki ręcznej z piłko chwytem, grubość splotu siatki  

3 – 3,5 mm     - para. 

2.2.2 KOSZYKÓWKA /boisko główne/ 

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym: Konstrukcja mocowana do konstrukcji nośnej 

dachu hali sportowej; wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo RAL 7042; 

winny spełniać wymagania normy F.I.B.A.; wysięgnik winien umożliwiać zamocowanie mechanizmu 

regulacji wysokości tablicy     - 2 sztuki 

Mechanizm regulacji wysokości tablicy:  umożliwiający regulację wysokości zawieszenia tablicy wraz 

z koszem w zakresie 2600 mm do 3050 mm; regulacja odbywa się z poziomu podłogi za pomocą 

korbki regulacyjnej uchwytu śruby pociągowej; - 2 sztuki. 

Tablica do koszykówki profesjonalna: wykonana ze szkła akrylowego o grubości 15 mm, z białymi 

oznaczeniami i stalową ramą usztywniającą; do tablicy wymagane jest zastosowanie osłon dolnych 

krawędzi;      - 2 sztuki. 

Osłona dolnej krawędzi tablicy: wykonana z elastycznej i wytrzymałej pianki o właściwościach 

amortyzujących; osłona montowana do ramy i tablicy kosza      - 2 sztuki. 

Obręcz do koszykówki z siłownikami gazowymi: wykonana zgodnie z przepisami 

międzynarodowymi; malowane proszkowo (kolor zgodny z przepisami); zamknięty system 

siłowników gazowych     - 2 sztuki. 

Siatka do obręczy turniejowa: sznur 5 mm; siatki do obręczy winny posiadać odpowiednie certyfikaty      

- 2 sztuki. 

2.2.3 KOSZYKÓWKA /boiska treningowe/ 

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę: wykonana z profili stalowych 

zamkniętych; malowana proszkowo; mocowana do konstrukcji nośnej obiektu; winna spełniać normę 

EN 1270     - 6 sztuk. 
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Mechanizm regulacji wysokości tablicy: umożliwiający regulację wysokości zawieszenia tablicy wraz 

z koszem w zakresie 2600 mm do 3050 mm; regulacja odbywa się z poziomu podłogi za pomocą 

korbki regulacyjnej uchwytu śruby pociągowej; winna spełniać normę EN 1270      - 6 sztuk. 

Tablica do koszykówki profesjonalna: wykonana ze szkła akrylowego 10 mm, z białymi oznaczeniami 

i stalową ramą usztywniającą; do tablicy wymagane jest zastosowanie osłon dolnych krawędzi; winna 

spełniać wymogi F.I.B.A. oraz EN 1270      - 6 sztuk. 

Osłona dolnej krawędzi tablicy: wykonana z elastycznej i wytrzymałej pianki o właściwościach 

amortyzujących; osłona montowana do ramy i tablicy kosza      - 6 sztuk. 

Obręcz do koszykówki stała: wykonana zgodnie z przepisami międzynarodowymi; malowane 

proszkowo (kolor zgodny z przepisami); winna spełniać normę F.I.B.A.      – 6 sztuk. 

Siatka do obręczy turniejowa: sznur 5 mm; siatki do obręczy winny posiadać odpowiednie certyfikaty      

- 6 sztuk. 

2.2.4 SIATKÓWKA /boisko główne/ 

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne: wyposażone w naciąg wewnętrzny; konstrukcja winna 

zapewnić płynną regulację siatki oraz ustawienie jej na dolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm 

(co pozwalałoby zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona); elementy służące do regulacji 

wysokości siatki nie powinny wystawać poza powierzchnię słupa      - para. 

Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego     - 2 sztuki. 

Rama podłogowa z deklem: ramka stalowa ocynkowana     - 2 sztuki. 

Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki     - komplet (2 sztuki). 

Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami    - 1 sztuka. 

Wieszak na siatkę    - 1 sztuka. 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki : malowane proszkowo; winno posiadać regulację wysokości 

podestu dla sędziego, uchylne oparcie, niebrudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające 

transport stanowiska     - 1 sztuka. 

2.2.5 SIATKÓWKA /boiska treningowe/ 

Słupki do siatkówki treningowe: malowane proszkowo; winny posiadać regulację wysokości 

zawieszenia siatki (umożliwiające zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona)     - 3 pary 

Tuleja montażowa słupka     - 6 sztuk. 

Rama podłogowa z dekielkiem      - 6 sztuk.  

Siatka do siatkówki treningowa      - 3 sztuki. 

Wieszak na siatkę      -3 sztuki. 

2.2.6 TENIS ZIEMNY/boisko główne/ 

Słupki do tenisa profesjonalne: wykonane z profilu aluminiowego; mocowane w tulejach osadzonych 

w podłożu hali (należy wykorzystać tleje przeznaczone dla słupków do siatkówki); wyposażone w 

urządzenia naciągowe wewnętrzne     - para. 

Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna      - 1 sztuka. 

Wieszak na siatkę     - 1 sztuka. 

Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem      - 1 sztuka. 

Podpórki do gry singlowej     - para. 

Stanowisko sędziowskie do tenisa: malowane proszkowo; składane do magazynowania     - 1 sztuka. 

2.2.7 TENIS ZIEMNY /boiska treningowe/ 

Siatka do tenisa treningowa     - 3 sztuki. 

2.2.8 WYPOSAŻENIE STAŁE HALI SPORTOWEJ 

Kotary grodzące: materiałowo-siatkowe, górna część wykonana z siatki ochronnej, dolna – tkanina 

nieprzeźroczysta do wysokości 3,0 m; impregnowana ognioochronnie      - 3 sztuki (wysokośc hali 

10,5m x szerokość boiska 24,0 m) . 
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Systemy podwieszania i przesuwania kotar: konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary 

z napędem ręcznym      - 3 komplety. 

Piłkochwyty na ściany: siatka ochronna z obciążeniem dolnej krawędzi; oczka 100 x 100 mm; grubość 

splotu 3 mm; kolor czarny     - 3 sztuki (1 sztuka dla wysokości hali 10,5 m x szerokości boiska 24,0 

m oraz 2 sztuki dla wysokości hali 10,5 m x 47,0 m, przy czym przy trybunach należy przewidzieć 

możliwość rozsuwania siatki ochronnej). 

Siedziska na trybuny: siedziska ze składanym siedzeniem i wysokim oparciem na konstrukcji stalowej     

- 400 sztuk ( wykonać 200 sztuk w I Etapie budowy). 

Tablica wyników sportowych profesjonalna: tablica elektryczna, sterowanie przewodowe;  wymiar ok. 

szerokość 220 cm x wysokość 125 cm; wyświetlanie wartości : zegar-czas, wynik, set/połowa, stan 

setów/ fauli, syrena); pulpit sterowniczy; widoczność 60 m     - 1 sztuka.  

2.2.9 WYPOSAŻENIE SZATNI 

Szafki: szafka ubraniowa metalowa z ławką; wymiary (HxSxG) 210x40x49; szafa 1-drzwiowa, 1-

komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40,0 cm); kolor popielaty     - 12 sztuk. 

Ławko-wieszaki: ławko-wieszak do szatni jednostronny, wykonany z profili stalowych malowanych 

proszkowo; siedzisko wykonane z drewnianych listew; wyposażony w półkę na obuwie wykonane z 

profili stalowych, oparcie i listwę z wieszakami; szerokość 40,0 cm  - dla 4 zespołów szatniowych 

(każdy zespół szatniowy przewidziany dla 20 osób). 

2.2.10 WYPOSAŻENIE SALI TRENINGOWEJ ( nie dotyczy I Etapu budowy) 

Drabinka gimnastyczna: przyścienna, pojedynczych; wymiary 0,9 x 2,5 m    - 10 sztuk. 

Materac gimnastyczny: o wymiarach 200x120x10 cm – 5 sztuk. 

Ławka skośna regulowana      - 1 sztuka. 

Ławka do ćwiczeń bicepsów (modlitewnik)     - 1 sztuka. 

Ławka do trójboju siłowego     - 1 sztuka. 

Przyrząd na mięśnie dwugłowy i  czterogłowy uda i łydki:  dwustanowiskowy – 1 sztuka. 

Baterflay 120 kg stos     - 1 sztuka. 

Orbitek eliptyczny magnetyczny     - 1 sztuka. 

Rower magnetyczny: stacjonarny     - 1 sztuka. 

Bieżnia magnetyczna     - 1 sztuka. 

Drążek do podciągania na drabinki gimnastyczne     - 1 sztuka. 

Stojak wielofunkcyjny: na gryfy, hantle i talerze     - 1 sztuka. 

Zestaw hantli: ogumowanych skręconych na stałe     - 1 zestaw. 

Zestaw talerzy do gryfu     - 1 zestaw. 

Gryf do tricepsów -  2 sztuki. 

Gryf    - 1 sztuka. 

Gryf łamany lekko – 1 sztuka. 

Zaciski do gryfu  - 8 sztuk. 

2.2.11 WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW SPORTOWYCH 

Stojak na piłki: przejezdny; wykonany z malowanych rurek metalowych     - 2 sztuki. 

Szafa na sprzęt sportowy: metalowa, zamykana drzwiami pełnymi     - 2 sztuki. 

2.3. Wyposażenie sportowe siłowni ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

POWERMAN – ŁAWKA SKOŚNA REGULOWANA - 1 szt. 

POWERMAN - ŁAWKA DO ĆWICZEŃ BICEPSÓW – 1 szt. 

CZARNECKI - ŁAWKA DO TRÓJBOJU SIŁOWEGO – 1 szt. 

CZARNECKI – PRZYRZĄD NA MIĘSIEŃ DWUGŁOWY I CZTEROGŁOWY UDA I ŁYDKI – 1 

szt. 

CZARNECKI – BATERFLAY 120 KG STOS – 1 szt. 

POWERMAN – ORBITEK ELIPTYCZNY MAGNETYCZNY – 1 szt. 
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POWERMAN - ROWER MAGNETYCZNY – 1 szt. 

POWERMAN – BIEŻNIA MAGNETYCZNA – 1 szt. 

PESMENPOL - DRĄŻEK DO PODCIAGANIA NA DRABINKI GIMNASTYCZNE – 1 szt. 

POWERMAN – STOJAK WIELOFUNKCYJNY – 1 szt. 

CZARNECKI – ZESTAW HANTLI OGUMOWANYCH SKRĘCONYCH NA STAŁE /12 PAR 

HANTLI/ - 1 kpl. 

POWERMAN - TALERZE DO GRYFU : 

a. 2x 1,25 kg  2 szt. 

b. 2x 2,5 kg  2 szt. 

c. 2x 5,0 kg  2 szt. 

d. 2x 10,0 kg  2 szt. 

e. 2x 15,0 kg  2 szt. 

f. 2x 20,0 kg  2 szt. 

g. 2x 25,0 kg  2 szt. 

POWERMAN - GRYFY: 

a. GRYF DO TRICEPSÓW – 2szt. 

b. GRYF – 1 szt. 

c. GRYF ŁAMANY LEKKO – 1 szt. 

POWERMAN - ZACISKI DO GRYFU – 8szt. 

2.4. Meble 

2.4.1 Recepcja (02) 

Wieszaki: obrotowy przyścienny; kąt obrotu 180˚; malowany proszkowo, - przeznaczony dla 300 

osób. 

Lada recepcyjna: nie może być wykonana z materiałów łatwo zapalnych; szerokość 60 cm, wysokość 

ok. 80 cm    - 12,8 m.b. 

0.7 SALA ODPRAW  

Krzesło z pulpitem : stelaż metalowy, malowany proszkowo; siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny, 

kolor czerwony; pulpit regulowany pod kątem 90˚; nogi zabezpieczone przed rysowaniem podłogi - 

30 sztuk. 

Krzesło : stelaż metalowy, malowany proszkowo; siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny, kolor 

czerwony; nogi zabezpieczone przed rysowaniem podłogi     - 1 sztuk. 

Biurko : blat z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV, o wymiarach ok. 50x130 cm, 

wysokość ok. 75 cm; stelaż stalowy, kolor czerwony lub czarny     - 1 sztuka.  

Tablica magnetyczna: typu flipchart; powierzchnia sucho ścieralna, lakierowana o właściwościach 

magnetycznych; konstrukcja aluminiowa; tablica mocowana na stojaku z możliwością regulacji 

wysokości     - 1 sztuka. 

2.4.2 Pomieszczenie administracyjne (1.4) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: obrotowe; z miękkim oparciem i siedzeniem pokrytym tkaniną; wyposażony w podłokietniki 

- 1 sztuka. 

Biurko: jednoszafkowe ; wykonane z płyty meblowej; wymiary blatu ok. 138x68, wysokość ok. 75 

cm – 1 sztuka. 

Szafa na dokumenty:  

- regal aktowy ok. 4-półkowy zamknięty, wymiary ok. 80x40x190 cm (SxWxH), wykonany z płyty 

meblowej – 1 sztuka.- regał aktowy ok. 4-półkowy półotwarty, wymiary ok. 80x40x190 cm (SxWxH), 

wykonany z płyty meblowej – 1 sztuka. 

2.4.3 Pomieszczenie administracyjne (1.5) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: obrotowe; z miękkim oparciem i siedzeniem pokrytym tkaniną; wyposażony w podłokietniki 

- 1 sztuka. 
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Biurko: jednoszafkowe ; wykonane z płyty meblowej; wymiary blatu ok. 138x68, wysokość  

ok. 75 cm – 2 sztuki. 

Szafa na dokumenty: 

- regal aktowy ok. 4-półkowy zamknięty, wymiary ok. 80x40x190 cm (SxWxH), wykonany z płyty 

meblowej – 2 sztuki. 

- regał aktowy ok. 4-półkowy półotwarty, wymiary ok. 80x40x190 cm (SxWxH), wykonany z płyty 

meblowej – 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa:  wykonana z płyty meblowej, wymiary ok. 80x55x190 cm (SxWxH) – 1 sztuka. 

2.4.4 Pokój socjalny (1.10) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; siedzisko i oparcie pokryte 

tkaniną tapicerską; krzesło wyposażone w podłokietniki     - 5 sztuk. 

Stół: blat z płyty meblowej; nogi stalowe, malowane proszkowo, zabezpieczone przed rysowaniem 

podłogi wymiary blatu ok.. 75 x 150 cm; wysokość ok. 75 cm – 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa: 1 – drzwiowa, 1 – komorowa ; metalowa; kolor popielaty; wymiary ok. 30x49x180 

(SxWxH)     - 5 sztuk. 

Lodówka: do zabudowy; wysokość do 82 cm, szerokość do 60 cm.   – 1 sztuka 

Mikrofalówka     - 1 sztuka 

Szafka podblatowa: płyta meblowa; wysokość ok. 86 cm, szerokość ok. 60 cm - 3 sztuki (w tym 1 

szafka pod zlew)  

2.4.5 Pokój trenerów (1.11) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; siedzisko i oparcie pokryte 

tkaniną tapicerską; krzesło wyposażone w podłokietniki     - 5 sztuk. 

Stół: blat z płyty meblowej; nogi stalowe,malowane proszkowo, zabezpieczone przed rysowaniem 

podłogi wymiary blatu ok.. 75 x 150 cm; wysokość ok. 75 cm – 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa: 1 – drzwiowa, 1 – komorowa ; metalowa; kolor popielaty; wymiary ok. 30x49x180 

(SxWxH)     - 3 sztuki.  

1.12 POKÓJ INSTRUKTORÓW ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; siedzisko i oparcie pokryte 

tkaniną tapicerską; krzesło wyposażone w podłokietniki     - 5 sztuk. 

Stół: blat z płyty meblowej; nogi stalowe,malowane proszkowo, zabezpieczone przed rysowaniem 

podłogi wymiary blatu ok.. 75 x 150 cm; wysokość ok. 75 cm – 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa: 1 – drzwiowa, 1 – komorowa ; metalowa; kolor popielaty; wymiary ok. 30x49x180 

(SxWxH)     - 3 sztuki.  

2.4.6 Pokój sędziów (1.13) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo; siedzisko i oparcie pokryte 

tkaniną tapicerską; krzesło wyposażone w podłokietniki     - 5 sztuk. 

Stół: blat z płyty meblowej; nogi stalowe,malowane proszkowo, zabezpieczone przed rysowaniem 

podłogi wymiary blatu ok.. 75 x 150 cm; wysokość ok. 75 cm – 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa: 1 – drzwiowa, 1 – komorowa ; metalowa; kolor popielaty; wymiary ok. 30x49x180 

(SxWxH)     - 3 sztuki.  

2.4.7 Sekretariat (1.20) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: obrotowe; z miękkim oparciem i siedzeniem pokrytym tkaniną; wyposażony w podłokietniki 

- 1 sztuka. 

Biurko: jednoszafkowe ; wykonane z płyty meblowej; wymiary blatu ok. 138x68, wysokość ok. 75 

cm – 1 sztuka. 

Szafa na dokumenty: regał aktowy ok. 4-półkowy półotwarty, wymiary ok. 80x40x190 cm 

(SxWxH), wykonany z płyty meblowej – 2 sztuki. 

Szafa ubraniowa: wykonana z płyty meblowej, wymiary ok. 80x55x190 cm (SxWxH) – 1 sztuka. 
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2.4.8 Pokój dyrektora (1.21) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: obrotowe; z miękkim oparciem i siedzeniem pokrytym tkaniną; wyposażony w podłokietniki 

- 1 sztuka. 

Biurko: jednoszafkowe ; wykonane z płyty meblowej; wymiary blatu ok. 138x68, wysokość ok. 75 

cm – 1 sztuka. 

Szafa na dokumenty: regał aktowy ok. 4-półkowy półotwarty, wymiary ok. 80x40x190 cm 

(SxWxH), wykonany z płyty meblowej – 2 sztuki. 

2.4.9 Przedsionek (2.6) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Szafa ubraniowa: wykonana z płyty meblowej, wymiary ok. 80x55x190 cm (SxWxH) – 1 sztuka. 

2.4.10 Administracja (2.8) ( nie dotyczy I Etapu budowy ) 

Krzesło: obrotowe; z miękkim oparciem i siedzeniem pokrytym tkaniną; wyposażony w podłokietniki 

- 2 sztuka. 

Biurko: jednoszafkowe ; wykonane z płyty meblowej; wymiary blatu ok. 138x68, wysokość ok. 75 

cm – 2 sztuka. 

Szafa na dokumenty: regał aktowy ok. 4-półkowy półotwarty, wymiary ok. 80x40x190 cm 

(SxWxH), wykonany z płyty meblowej – 4 sztuki. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien 

spełniać też wymagania BHP. 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
Elementy małej architektury należy instalować zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami 

producenta. 

6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest -  szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wyposażeniem wymienione w punkcie 5.0. 

SST.13.00.00 ZIELEŃ 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych urządzaniem i pielęgnacją zieleni. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

1.2.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe 

- wykonanie trawnika  

- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia 

- Sadzenie drzew i krzewów 

2. Materiały 

2.1 Materiał roślinny 

Materiał roślinny przeznaczony do wykonania projektu powinien być prawidłowo oznaczony 

etykietami z nazwą łacińską i polską, rodzajem formy, wysokością pnia. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

system korzeniowy u roślin sadzonych z bryła korzeniową powinien być prawidłowo wykształcony i 

skupiony 

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo wykształcona bez uszkodzeń 

Cechy niedopuszczalne: 

uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 

oznaki chorobowe 

silne uszkodzenia mechaniczne roślin 

ślady żerowania szkodników 

wyraźny brak turgoru 

Przed posadzeniem roślin materiał musi być zatwierdzony przez osobę do tego wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

2.2 Podłoże 

Podłoże przeznaczone pod dołowanie roślin powinno składać się mieszanki ziemi ogrodniczej 

przeznaczonej pod uprawę roślin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie może być ono przesuszone ani 

zbyt wilgotne, wolne od patogenów, zarodników, uszkodzeń mechanicznych. 

Do dołowania roślin iglastych należy zastosować podłoże o kwaśnym odczynie. 

Podłoże przeznaczone do wyrównania terenu pod nasadzenia będzie pochodzić z odzysku tzn. z pryzm 

wykonanych wcześniej na terenie budowy. 

2.3 Nasiona traw 

Nasiona traw powinny być czyste, żądanego rodzaju, gatunku i odmiany, mieć regularny kształt, 

powinny być wolne od chorób i nasion obcych. 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien 

spełniać też wymagania BHP. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawić dokumenty iż dysponuje 

następującym sprzętem: 

glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby 
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beczkowóz do przewozu wody 

samochód dostawczy do przewozu materiału roślinnego i innych materiałów oraz sprzętu 

walec gładki kołowy bez napędu ciągniony lub pchany 

narzędzia ręczne (łopaty, grabie, szpadle, sekatory) 

siewnik ręczny 

Pozostałe prace Wykonawca może wykonać ręcznie przy zastosowaniu odpowiednich materiałów 

ogrodniczych 

4. Transport 
Materiał roślinny powinien być transportowany w warunkach zapewniających jego trwałość i 

bezpieczeństwo. 

Pozostałe materiały mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo. 

Nasiona traw przewozić i przechowywać w opakowaniach chroniących je przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 

uprzątnięcie terenu z resztek drzew oraz krzewów, korzeni i innych nieczystości 

ręczne przekopanie gleby 

orka glebogryzarką 

rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne 

grabienie gleby wraz z wyrównaniem terenu 

wyznaczenie miejsc pod nasadzenia 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

po wykarczowaniu. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. 

Wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub 

krzewów albo innych zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie 

szkodzący drzewom, krzewom innej roślinności. 

5.2 Wykonanie cięć sanitarnych 

Cięcia sanitarne- cięcie gałęzi lub pędów suchych, chorych i połamanych, to cięcie sanitarne. 

Usuwając martwe gałęzie trzeba unikać uszkodzenia żywych tkanek aktywnych podczas gojenia ran 

po cięciu. 

Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cieciem drzew przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z 

zachowaniem wytycznych podanych poniżej. 

Pora cięcia: 

Zaleca się przeprowadzenie cięć w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed rozpoczęciem prac 

ziemnych. 

Rozmiar cięcia: 

Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie grubych gałęzi i 

konarów traktować jako ostateczność 

Sposób cięcia: 
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przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od pnia 

głównego aby nie uszkodzić nasady, 

większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”, 

rany po odciętych korzeniach zabezpieczać dwuskładnikowo. 

 

Uwaga: Szczególną ostrożność należy zachować przy prowadzeniu prac przy dębie, gatunek ten  źle 

znosi cięcia i prace przy korzeniach. 

5.3 Sadzenie roślin 

pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione   

ziemią urodzajną, 

roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub   

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 

korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

podlewaniu, 

odchwaszczaniu, 

nawożeniu, 

usuwaniu odrostów korzeniowych, 

poprawianiu misek, 

okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące). 

5.4 Wykonanie trawnika 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany, 

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano 

uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15 cm, 

teren powinien być wyrównany i splantowany, 

przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana, 

glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 

wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 

innych -okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
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po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin,  

przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnowanie trawników 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie  

i odchwaszczanie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy sprzęt posiada odpowiednie 

atesty a materiały (roślinny oraz pozostałe) są zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

6.2 Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i materiału roślinnego polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrolę miejsca sadzenia, poprawność głębokości sadzenia, 

kontrolę sposobu dołowania materiału roślinnego, grubość warstwy kory. 

7. Obmiar robót 
Obmiar powinien być dokonany w obecności inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowany. Musi 

być zgodny z dokumentacją projektową. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z 

inspektorem nadzoru nie mogą stanowić podstaw do dodatkowej zapłaty. 

Jednostką obmiaru są: 

-dla drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych– sztuka, m
2 

-dla trawników – m
2 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót nasadzeniowych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

8.1 Odbiór tymczasowy 

Odbiór tymczasowy należy przeprowadzić w miesiąc po zakończeniu prac. Należy sprawdzić jakość 

przyjęć i stan zachowanych lub posadzonych roślin. 

Sprawdzany będzie stan prowadzonych roślin i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub puste będą 

obsiane aż do uzyskania pełnego efektu). 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbędzie się gdy stwierdzenie przyjęcia się roślin będzie mogło być dokonane w 

pierwszym miesiącu czerwcu następującym po zakończeniu robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, jeśli były wykonane 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy — sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 


