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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

ST-00.00  – Wymagania ogólne, 

 

1. Wstęp  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizację projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa szybu windowego 
wewnątrz budynku Urzędu Patentowego wraz z wymianą dźwigu osobowego.” 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach 
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do:  

– Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją 
i umową.  

– Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie.  

– Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 
w budownictwie (np. certyfikat, deklaracja zgodności, atest).  

– Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.  

– Chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

– fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

– Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.  

– Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Materiały  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych 
z jakiegokolwiek źródła.  
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Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają:  

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na 
podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.  

4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.  

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

5. Wykonanie robót  

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części 
opracowania.  

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi . 

Zamawiający  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę,  Zamawiającemu i potwierdzane w formie 
pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności: 

– trudności i przeszkód w prowadzeniu robót  

– będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach  

7. Odbiór techniczny wykonanych robót  

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:  

a) odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Dotyczy to robót związanych z ułożoną instalacją elektryczną, wodno sanitarną, wentylacyjną, przygotowaniem 
podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i podłogową. 

 b) odbiór końcowy  

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.  

8. Zakończenie 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji, należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( SST): 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 
SST-01  CPV 45111000-8  Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe   
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 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 
przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie 
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 wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem . 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „  w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Zamawiający . 

7. Odbiór robót 
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Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. Przepisy związane 

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-02  CPV 45261211-6  Roboty betonowe i żelbetowe      
 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wzmocnienia płyty stropowej.    
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
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  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
fundamentów związanych z budową windy, łącznika  
i przebudowy wejścia głównego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. 
W zakres robót wchodzi: 

- Fundamenty, elementy konstrukcyjne budynku 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem 
w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
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 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-B-
30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby 
nie ulegały zanieczyszczeniu  
i nie mieszały się. 
 
2.2.1.3. Woda 
 Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego.  
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  
w Wytwórni. 
 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. 
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  podziałem  wg  
wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   
zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 
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2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane  na 
deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem  
i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, płyt, schodów 
zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 
2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 
 
3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 
4) do układania mieszanki betonowej: 
-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem płyty i ścian podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, płyt, 
schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
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5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania 
nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  
w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W 
takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   
rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  
wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
 
5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
 
5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
 
5.2.7.    Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Zakres kontroli i badań  
6.1.1.    Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.1.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.1.3.   Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i 
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 
urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00). 
 
1. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor projektu 
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 
1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 
154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i 
nowelizacja w 2004 r.)  

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-03  CPV 45262500-6 Roboty murowe    
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 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 n/w 
robót murowych występujących w obiekcie: 

- wykonanie nowych ścian działowych 

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 wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Cement 

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 

2.3. Wapno 

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokrogaszone otrzymane z wapna palonego 
lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane 

2.4. Kruszywo 

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. 
Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 

2.5. Pustak SILKA M18 

Wymiar 333x199x180 mm 
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2.5.1 Cegła ceramiczna pełna 
 
Wymiary 65x120x250 mm 
  
2.6. Zaprawy budowlane 

2.6.1. Zaprawy murarskie 

Do wznoszenia wszystkich ścian fundamentowych należy stosować zaprawę cementową marki 50 
Do wznoszenia ścian powyżej poziomu 0.00 należy stosować zaprawę cementowo – wapienną marki 50. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Mur 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.2.2. Spoiny 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości 

Bloczki z betonu komórkowego i cegła ceramiczna 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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– wymiarów i kształtu bloczków, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
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. 

7. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji (zgodności kształtu, grubości muru, sprawdzeniu 
grubości spoin i ich wypełnienia), zgodności użytych materiałów z wymaganiami projektu oraz starannością, 
dokładnością wykonania. 

8. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-04  CPV 45260000-7  Izolacje    

 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót izolacyjnych w odniesieniu do wykonania 
zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagań ogólnych.  

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem obejmując:  
• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
• Izolacje termiczne  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST 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, ST i 
poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiały można zastąpić równoważnymi innych producentów pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera.  
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 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 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 zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
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• 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  
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych.  
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 odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. l  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). ;  
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  
2.4. Materiały do izolacji termicznych  
2.4.1. Styropian  
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów, podłóg na gruncie na płyty betonowe o gęstości 
min. 25 kg/m3.  
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 cm2, 
a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.  
• 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 m3, 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 z dala od źródeł ognia.  
d) Transport.  
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  
4. TRANSPORT  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Pozostałe wymagania 
podano pkt. 2 niniejszej ST  
5. WYKONANIE ROBÓT  
.  
Izolacje papowe.  
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• 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.  
• 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.  
• Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych.  
• Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.  
• 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.  
5.2. Izolacje termiczne  
Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy wykonawstwie należy przestrzegać zasad 
podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt architektoniczny. oraz z wytycznymi montażu i ocieplenia producenta 
systemów elewacyjnych spoinę .  
Na czas przerwania robót murarskich należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia.  
Pokrycie dachów  
Termozgrzewalne pokrycia dachowe  
Właściwości  
O właściwościach użytkowych pap decyduje giętkość, odporność na działanie niskiej i wysokiej temperatury, 
przesiąkliwość, siła zrywająca przy rozciąganiu (wzdłuż i w poprzek pasma) oraz wydłużenie względne przy zerwaniu. 
Według danych Instytutu Techniki Budowlanej, minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu dla papy 
termozgrzewalnej o osnowie z włókniny poliestrowej wynoszą: wzdłuż pasma - 800 N, w poprzek - 600 N, diagonalnie 
- 600 N; minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu powinno wynosić powyżej 40%. Papy termozgrzewalne są 
zbrojone osnowami z włókien szklanych lub włókniny poliestrowej. Włókna szklane mają 2-procentową wydłużalność 
przy zerwaniu, dlatego tak zbrojonych pap nie można stosować do izolacji w miejscach, w których łączą się elementy 
poziome z pionowymi (istnieje tam ryzyko powstania pęknięć). Cechą, która wyróżnia osnowę z włókniny 
poliestrowej, jest jej wydłużalność przy zerwaniu wynosząca prawie 50%. Ma to szczególne znaczenie w wypadku 
wzajemnych przemieszczeń elementów konstrukcji. Papa zbrojona takim włóknem bardzo dobrze współpracuje z 
podłożem i dzięki dużej plastyczności dokładnie przylega do powierzchni o nieregularnych kształtach. Osnowy z 
włókien szklanych i włókniny poliestrowej są odporne na wilgoć i butwienie, są więc podłożem niesprzyjającym 
rozwojowi pleśni i grzybów.  
Modyfikatory  
Najważniejszym składnikiem pap jest masa bitumiczna, która musi być elastyczna i nieprzepuszczająca wody, odporna 
na wpływy chemiczne oraz starzenie. Masa asfaltowa pap termozgrzewalnych modyfikowana jest elastomerem 
termoplastycznym styren-butadienstyren (SBS) lub termoplastomerem APP (ataktyczny polipropylen). SBS to skrót 
od użytych do masy izolacyjnej komponentów, stosowanych w różnych proporcjach, stanowiących tajemnicę 
producenta. Procentowa zawartość SBS w masie asfaltowej wynosi zazwyczaj od 7 do 15%, chociaż zdarzają się 
materiały, w których udział modyfikatora SBS oceniany jest na 3%. Jedynym badaniem, na podstawie którego można 
określić ilość modyfikatora, jest przeginanie papy na wałku w temperaturze -30°C. Jeśli badana papa nie pęka, oznacza 
to, że zawiera wystarczającą ilość elastomeru SBS. Zastosowanie asfaltów modyfikowanych i nowoczesnych wkładek 
nośnych do produkcji pap zwiększa odporność pokrycia na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Uzyskano również większą ich wytrzymałość w wysokiej temperaturze, a także elastyczność (rozumianej jako 
całkowity powrót do pierwotnych wymiarów po rozciągnięciu) w niskiej. Cechy te umożliwiają prowadzenie prac 
dekarskich w temperaturze niższej niż w wypadku pap tradycyjnych (do 0°C) oraz wyraźnie poprawiają odporność 
pokrycia zimą. Do produkcji pap stosowane są także różnego rodzaju dodatki-wypełniacze. Należą do nich m.in.: pył 
wulkaniczny, szkło wodne, mączki kamienne. Dodatki powodują wzrost masy (przy niewielkim wzroście kosztów), a 
co za tym idzie podwyższają temperaturę mięknienia.  
Dodawane są również środki zwiększające adhezję. Rozróżnia się papy podkładowe i wierzchniego krycia, do 
stosowania w układach jedno- lub dwuwarstwowych. W systemach jednowarstwowych szczególne znaczenie 
przypisuje się mocnej wkładce. Górna warstwa papy wierzchniego krycia jest dodatkowo pokryta posypką mineralną 
lub łupkiem bitumicznym. Poprawia to jej odporność na starzenie się, promieniowanie ultrafioletowe, a także 
zmniejsza podatność papy na działanie związków chemicznych, występujących na przykład w kwaśnych deszczach. 
Spodnią warstwę pap termozgrzewalnych stanowi cienka polietylenowa folia antyadhezyjna, która podgrzana 
płomieniem palnika łatwo ulega stopieniu, a podczas magazynowania zabezpiecza zwiniętą w rulon papę przed 
sklejeniem. Pokrycia z pap termozgrzewalnych mogą być eksploatowane bez remontu przez 20 lat. Nie oznacza to 
jednak, że w tym czasie nie należy kontrolować pokrycia. Papy z SBS zachowują swoje właściwości w temperaturze 
od -35 do 110°C. Są zalecane do stosowania w strefach klimatycznych Europy Zachodniej, Środkowej i Północnej. 
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Dla porównania zakres temperatury pracy dla pap tradycyjnych wynosi od 0°C do 70°C. Grubość pap nie wpływa w 
sposób szczególny na ich podstawowe parametry techniczne, chociaż można stwierdzić, że im większa jest grubość 
papy, tym większa trwałość wykonanego z niej pokrycia.  
Podłoża  
Papy termozgrzewalne mogą być układane na różnych podłożach: betonowym, stalowym, drewnianym oraz na 
termoizolacji. Podłoże betonowe musi być zdylatowane, a jego wilgotność względna powinna być mniejsza niż 6%. 
Układanie pokrycia na wilgotnym podłożu powoduje powstawanie pęcherzy. Powierzchnia podłoża powinna być 
równa, bez jakichkolwiek wgłębień i zgrubień. Ma to istotny wpływ na przyczepność papy i estetykę pokrycia. Należy 
także podłoże zagruntować. W tym celu można zastosować roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, który nakłada 
się za pomocą szczotki lub natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2. Jego zadaniem jest wypełnienie porów osiadającymi 
cząsteczkami asfaltu. Podłoże z płyt z wełny mineralnej powinno mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod 
wpływem nacisków zewnętrznych nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia papowego. Wełna mineralna jest materiałem 
niepalnym, nie wchodzi w żadną reakcję chemiczną z bitumami, dlatego może być stosowana jako podłoże pod papy 
termozgrzewalne. Wiele rodzajów płyt z wełny mineralnej ma specjalnie utwardzaną wierzchnią warstwę.  
Wybór rodzaju wełny najlepiej konsultować z producentami termoizolacji. Pierwszą, podkładową warstwę papy 
mocuje się mechanicznie lub przykleja.  
Gdy podłoże stanowi styropian warto stosować płyty laminowane papą. Układanie płyt laminowanych skraca czas 
montażu pokrycia papowego. Można zrezygnować z warstwy pośredniej mocowanej mechanicznie, która jest 
niezbędna do zgrzewania kolejnych warstw papy.  
Wentylacja dachu  
W wypadku układania pap bitumicznych na podłożu narażonym na działanie wilgoci należy zastosować system 
wentylacji, służący do odprowadzenia na zewnątrz pary wodnej. Jedną z możliwości jest ułożenie perforowanej papy 
wentylacyjnej (nie modyfikowanej SBS) jako pierwszej warstwy. Papa ta nie jest modyfikowana, ponieważ pełni 
funkcję dodatkową. Jeden kominek powinien przypadać na 40-60 m2 powierzchni dachu. Do papy wentylacyjnej 
zgrzewa się papę polimerowo-asfaltową. Drugim sposobem wykonywania wentylacji jest zastosowanie na papy 
pokrytej od spodniej strony pasmami bitumu o niskiej temperaturze mięknienia i drobnoziarnistą posypką z pasmowo 
naniesioną masą powłokową, dodatkowo zabezpieczona cienką folią z tworzywa.  
Po podgrzaniu papa złączy sie z podłożem pasmowo, w miejscach gdzie jest naniesiona masa powłokowa o niższej 
temperaturze mięknienia. Pomiędzy pasmami bitumu powstają przestrzenie umożliwiające wentylowanie warstw 
dachowych. Szerokość zakładu kolejnych pasm papy w takim układzie powinna wynosić około 120 mm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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 odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) 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 wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Płaci się za ustaloną ilość m2 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/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wad widocznych – Część 2; Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wad widocznych – Część 1; Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Określenie grubości i gramatury- Część2 Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie długości szerokości i prostoliniowości – Część 1 : 
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne– Część 1: Wyroby asfaltowe do Izolacji wodochronnej 
dachów – Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne- Część 1 :Wyroby asfaltowe do Izolacji wodochronnej 
dachów – Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem.)  
PN-EN 12316-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne-Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
– Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie  
PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Część 1: wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów – Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie  
PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie długości szerokości i prostoliniowości – Część 1: 
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1848-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie długości ,szerokości  
prostoliniowości i płaskości – Część 2 : Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie grubości i gramatury – Część 1: Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1849-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie grubości i gramatury – Część-2:Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wad widocznych – Część 1: Wyroby asfaltowe 
do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wad widocznych – Część 2 : Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określenie wytrzymałości na rozdzieranie- Część 2 :Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie – Część 2: 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 12317-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne – Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie – Część 2: 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1844:2002U Elastyczne wyroby wodochronne- Oznaczanie odporności na ozon – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów – 
Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów – Określanie giętkości w niskiej temperaturze.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
wodochronnej dachów – Określanie giętkości w niskiej temperaturze.  
PN-EN 12039:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów – 
Określanie przyczepności posypki.  
PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów – 
Określanie stabilności wymiarów.  
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PN-EN 1931:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów – Określanie przenikania pary wodnej.  
PN-EN 134 16:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów – Zasady pobierania próbek.  
PN-EN 1847:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i  
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Metoda ekspozycji na ciekłe związki chemiczne z włączeniem wody  
PN-EN 13583:2002U Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw  
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Oznaczanie odporności na grad  
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo –kauczukowa  
PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-ISO 1420:1993 Wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie 
wodoszczelności  
PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubości przy określonych naciskach PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badanie próbek gruntu  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-05  CPV 45442100-8  Roboty tynkarskie     
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
– wykonanie tynków wapienno-cementowych, 

 

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 wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego 

2. Materiały 

– środki gruntujące  
– środki do czyszczenia podłoża  
– gotowa zaprawa tynkarska  
– woda  

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur jest 
wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające 
należytą przyczepność tynku do podłoża. 
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 muru należy zwilżyć wodą. 
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Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-
ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed 
korozją. 

5.2  Roboty właściwe – tynkowanie 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi  we wnętrzach 
pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu.  

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  
– jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich, 
– prawidłowości przygotowania podłoży , 
– przyczepności tynków do podłoża  
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku ,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynku na narożach, stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy :  

– zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem 

– zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia 
podłoża ceglanego lub innego 

7. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów 
dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

8. 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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-06  CPV 45442100-8  Roboty malarskie      
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 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 n/w 
robót malarskich występujących w obiekcie : 
 

Pomalowanie nowych tynków ścian: 
 

– malowanie farbami lateksowymi  

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 wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  

2.2. Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  

2.3. Środki gruntujące  

 Przy malowaniu farbami lateksowymi 
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile instrukcja użycia nowego rodzaju farby 
lateksowej nie podaje inaczej  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich . 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

5. Wykonanie robót. 
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5.1 Roboty przygotowawcze  

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i miejsc 
naprawionych 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. 
Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 
sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką 
Powierzchnia podłóg powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
Podłogi należy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia podłóg nie 
powinna wykazywać  śladów pył. 

 5.2 Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych 

Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C, a temperatura podłoża 
nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylacje. 
Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przed 
zabrudzeniem. 
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 
Powłoki malarskie powinny być : 

– niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie; 
– aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
– jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami 

z Zamawiającym; 
– bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla; 
– bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 
 podłoża: 

– wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym 

 materiałów 
– czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach 
– wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się spienienie, obce 
wytracenia, zapach gnilny. 
Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę : 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości 
około 0,5 m; 

– sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  
– wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta 
– sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 
wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 

7. Odbiór robót 
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Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów 
dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

8. Przepisy związane 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  
BN-82/6118:32 Pokost lniany  
PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania  
PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-07  CPV 45432130-4 Roboty posadzkowe, okładzinowe  
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania 
ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 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 n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie : 

– układanie płytek ceramicznych i gres na ścianach i podłogach 

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 wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

 
Wykonanie posadzek: 

o Płytki gresowe na kleju – 2 cm, 
o Wylewka betonowa – 4 cm, 
o Folia PE, 
o Styropian EPS 100-40 podłoga – 12 cm, 

 

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje  należy przygotować przy użyciu mieszadeł i elektronarzędzi obrotowych . 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta.  
Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania. 

 Okładziny z płytek: 
Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża 
i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać 
rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa. Zaprawę fugową należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 
 podłoża: 
– sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej 

w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

– Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m; 
– sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich 

długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki, 

– sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji lub instrukcja producenta; 

 materiałów 
– czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 

7. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów 
dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
 

8. Przepisy związane 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny 
i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-08   CPV 452 61217–7     Roboty pokrywcze z papy termozgrzewalnej 
 
  

1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku Żłobka przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku 
zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacją projektową. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  
  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia 
dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem systemowych odpływów spustowych.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STO.  
  

2.MATERIAŁY  
Podane "materiały" stanowią propozycję Projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób.  Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO. Ponadto materiały zastosowane do 
wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.  
  
2.1. Rodzaje materiałów  
 Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia posiadająca certyfikat NRO grubości 5,2 mm,  
-     lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  
-     roztwór asfaltowy do gruntowania, - kit trwale plastyczny.  
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:  
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- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm,  
- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS,  
- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,  
- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna,  
- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego,  
- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa,  
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C,  
- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C,  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm,  
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm.  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:  
- kierunek wzdłuż – 45%,  
- kierunek w poprzek – 55%.  

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E Szerokość zakładki - 8 cm  
  
2.2. Pakowanie i przechowywanie  

1. Rolki papy powinne być odpowiednio oznakowane.  
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 
świadectwie.  
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie inne 
materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.  

  
3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STO. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w 
harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.  
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
- palniki gazowe,  
- wciągarki mechaniczne lub ręczne,  
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.  

  
4.TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STO.  

4.2. Transport materiałów  
 Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle 
obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy.  
  

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Układanie papy wierzchniego krycia  

 Podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.  
 Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót 
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:  
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- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,  
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie 
systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów), Papę 
termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.  

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 
0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu 
posypki w bitum.  
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być 
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą 
dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą 
bitumiczną od góry.  
  

6.KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagania ogólne  

 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, SST oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
  

6.2. Kontrola wykonania pokrycia  
 Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze Inspektora Nadzoru.  

7.OBMIAR ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej STO. Roboty opisane w tej 
specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu.  
  

7.3. Określenie ilości robót  
 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2.  
  

8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawa odbioru  

Odbiór robót pokrywczych:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.  
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.  
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy.  
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne).  
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia).  
  

8.2. Odbiór podłoża  
 Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 
do pokrycia połaci dachowej.  
  

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych  
 Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
  
8.3.1 Odbiór częściowy obejmuje  

- sprawdzanie podłoża,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
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8.3.2 Badania końcowe  
   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  

  
8.3.3 Badania końcowe  
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy do 
podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Całkowity  i uszczegółowiony 
zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w 
dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego.  
  Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- oczyszczenie podłoża,  
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,  
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,  
- wykonanie robót towarzyszących,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Norny  
– PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
– PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym  
– PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
– PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
10.2. Inne dokumenty  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, – zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.  
  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-09    CPV 452 623 21–7     Warstwy wyrównawcze, posadzki cementowe 
  
 
  

1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku Żłobka przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku 
zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacją projektową. Podstawą opracowania 
niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  
  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót 
niezbędnych do wykonania: warstw wyrównawczych posadzek.  
  

1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji technicznej ogólnej (STO).  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STO.  
  

2.MATERIAŁY  
Podane "materiały" stanowią propozycję Projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" art. 29 ust. 3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób.  

2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO.   
  

2.1. Zastosowane materiały 
2.2.  2.2.1.Woda  

 Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest ubycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  

2.3. 2.Piasek  
 Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest ubycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek powinien spełniać Wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych;  
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– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

  
2.2. 3.Cement  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać Wymagania zawarte z normie PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego(bez dodatków klasy:  

- klasą cementu 32,5 NA do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości(atest)  
Każda partia dostarczonego cementu przed ubyciem do wytworzenia podkładu-warstwy wyrównawczej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartość grudek(zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niemających się rozgnieść w palcach i nierozpuszczających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania 
wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  

- cement pakowany (workowany)-składy otwarte(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach  
- cement luzem- magazynowany specjalnie (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
- podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do podłoża-warstwy wyrównawczej po okresie:  

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  

Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
  
2.2.4.Kruszywo podkładów cementowych  
 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 2,5mm- 
10mm, 3,5mm-16mm.  
2.2.5.Zaprawa wyrównująca gotowa  
 Zaprawa spełniająca Wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego 
wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub 
wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. Należy ja 
stosować do niwelowania użytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli 
zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do 
tego typu prac (w przypadku ścian - zapraw tynkarskich przeznaczonych dla ścian, w przypadku podłóg – podkładu 
przeznaczonego dla podłóg, posadzki cementowej lub podkładów samopoziomujących). Podłoże dla zaprawy 
wyrównującej może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz 
surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 
wapienno-piaskowych. Do użycia wewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm.  
  
Właściwości:  
Gotowa, sucha mieszanka, oparta na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatków 
modyfikujących. Odznaczająca się bardzo dobra przyczepnością do różnego rodzaju podłoży Użyta jako warstwa 
wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę 
klejącą. Wyrób wodoodpornym.  
  
Wymagania:  
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−  Proporcje mieszanki wg zaleceń producenta  

−  Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny  

−  Czas otwarty pracy min. 20 minut  

−  Przyczepność min. 0,3 MPa  

−  Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C  

−  Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C  

−  Odporność na temperatury od -20°C do +60°C  

−  Układanie płytek ceramicznych 5 godz./1 cm grubości warstwy wyrównującej  

−  Wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa  

−  Wytrzymałość na zginanie min. 4 MPa  

−  Gęstość zaprawy w stanie suchym 1,4 kg/dm3  

−  Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm  

−  Max. grubość warstwy zaprawy 15 mm  

−  Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej masie wyrobu max. 0,0002%.  

  
  

3.SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STO. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w 
harmonogramie zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.  
  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego.  
  

4.TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STO.  
4.2. Transport i składowanie  

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
  

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  

  Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w STO.  
5.2. Podkład cementowy  
  
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8-12 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltowa szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe:   

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;  
- wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie- 
3MPa;  
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- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone woda;  
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy; - 
zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą 5-7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego;  
- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m2;  

      Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem;  

- podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z ustalonym 
spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łata przykładana w dowolnym miejscu nie po winna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; - w ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.' przez pokrycie folia polietylenowa 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.  

  
6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne  
 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, SST oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
  

6.2. Zakres kontroli jakości  
 Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Nie dopuszcza się stosowalna do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Należy  przeprowadzić  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
  
Podłoża pod okładziny powinny być:  

– równe  
– niepalne  
– pozbawione powłok malarskich – bez zatłuszczeń i śladów bitumitów Zakres kontroli:  
– Badania grubości zaprawy w trakcie kontroli międzyoperacyjnej  
– Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny  
– Kontrola ułożenia warstw wyrównawczych w poziomie .  

  
7.OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej STO. Roboty opisane w tej 
specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostka obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
  

8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane są w specyfikacji technicznej STO.  
  

8.2. Odbiór materiałów i robót  
 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych j materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa;  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową;  
- sprawdzenie grubości szlichty cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki;  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokowa,  

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne  
 Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Całkowity  i uszczegółowiony 
zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w 
dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego.  
    

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki - warstwy wyrównawczej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, osadzenie kształtek przelewowych, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

– PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. –  PN-B-30010:1997 
Cement portlandzki biały  
– PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
– PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
– PN- 74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  
– PN-EN1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z okrywa  
– PN-EN 196-1:1996 stron 23 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości IDTEN 
1961:1994  
– PN-90/B-06241  Domieszki do betonu Domieszki do przyspieszenia twardnienia. Wymagania i 
badania efektów oddziaływania na beton  
– PN-90/B-06242   Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania efektów 
oddziaływania na beton  
– PN-90/B-06243   Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i 
badania efektów oddziaływania na beton  
– PN-90/B-06244  Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektów 
oddziaływania na beton  
– PN-88/B-06250  6 Beton zwykły Zmiany: BI9/89 póz. 78, BI12/90 póz. 95, BI 10/91 póz. 67 – 
 PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy  
– PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie  
– IDTEN87:1991  
– PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
IDTEN98:1991  
– PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej IDTEN99.1991  
– PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie EDTEN  

100:1991  
– PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
IDTEN 101.1991  
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– PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione IDTEN 102:1991  
– PN-EN 106:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione  

IDTEN 106:1991  
– PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
– PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  

  
10.2. Inne dokumenty  

– Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub 
wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
– Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, atesty higieniczne, przepisy i instrukcje producentów lub 
dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  

  
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 
SST- 10  CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe i zabezpieczenie antykorozyjne.    
 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych, oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementów. 
 
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 wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych.  
Należy również zabezpieczyć antykorozyjnie elementy stalowe.  
 
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 wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.    MATERIAŁY 
2.1. Stal 
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
 (2) Blachy uniwersalne  
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm - 6,0 m dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z 
odchyłką do 250 mm. 
 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako zamknięte (rury kwadratowe). 
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Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 
do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich.  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych 
urządzeń. 
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3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
- Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania  
- Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
- Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
- Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inżyniera. 
 
 
4.    TRANSPORT 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg punktu 2.3. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ciecie 
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. 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  
 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 Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan ścian,  kompletność  
 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 
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Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb malarskich wg technologii wybranego producenta. 
Powierzchnie do malowania oczyścić przez piaskowanie do stopnia Sa 2.5 wg PN ISO 8501-1:1996. 
Grubości warstw przykładowego rozwiązania zabezpieczenia antykorozyjnego: 
- warstwa podkładowa (podkład epoksydowy dwuskładnikowy utwardzany -683 UniMax Eco) 90 μm 
- warstwa nawierzchniowa (farba poliuretanowa dwuskładnikowa utwardzana - 147 PoluRan Duro Vite) 70 μm 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
-    sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 
w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości 
powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 
-    oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły 
odbioru częściowego. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
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PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-10  Roboty instalacji ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych.  
 

1.  Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z montażem ścianek działowych  z  płyt  gipsowo – kartonowych  na ruszcie metalowym. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
– ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 

2.  Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2  Stosowane materiały 

- Ściany działowe wydzielające projektowane pomieszczenia należy wykonać w systemie G-K gr. 12,5cm o 
izolacyjności akustycznej min. Rw=57dB (materiały: poszycie - 2 x płyta gipsowo-kartonowa, profile C75, 
U75, materiał izolacyjny – wełna mineralna gr. 75mm o gęstości 14,5 kg/m3, kołki rozporowe, 
blachowkręty, spoina pomiędzy płytami G-K, wykonana z masy gipsowej z taśmą zbrojącą, taśma 
uszczelniająca do izolacji akustycznej szerokości 70mm.  

- Obudowy ścian murowanych, zabudowy pionów instalacyjnych, należy wykonać z płyt G-K gr. 12,5mm na 
pod-konstrukcji systemowej.  
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– profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej : 
 np. elementy konstrukcyjne ścian działowych 

o profile NIDA U, C, UA 
o elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych 
o profile NIDA CD, UD LW 

– wełna mineralna, 
– akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, 

o taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,         
o taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu 

 3.  Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót  

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy 
używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 

4.  Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

4.2  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. Na 
środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z instrukcjami transportu. 
Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 
transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek producenta systemu. 
Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi. 
Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k muszą być składowane na 
płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

5.   Wykonywanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

1 Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji nośnej  szkieletu ściany lub szkieletu 
sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku. 
2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w szkielecie 
wykonać odpowiednie wzmocnienia  przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia 
instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać  starannie wg. wskazań instrukcji 
montażu przekazanej przez producenta. Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych 
murowanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny ściany przy pomocy placków kleju 
gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych należy 
zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.  

6.  Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 
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6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
  Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Zamawiającym. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. 

7.   Odbiór robót 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. 

7.2  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Zamawiającego jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i 
atesty. 

7.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowane w dzienniku robót, 
– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 

Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu ścianek, okładzin czy 
sufitów. 

8. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
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SST- 11  Dostawa windy    CPV 4531300-5 
 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA 
 
Specyfikacja techniczna 

 Typ dźwigu:   elektryczny;  
 Wykonanie:    do budynków użyteczności publiczne;j  
 Udźwig:     400 kg / 5 osób; 
 Prędkość:     1,0 m/s; 
 Napęd:    bezreduktorwy, linowy o wysokiej sprawności;  
 Nominalna moc silnika:  ~5,4 kW; 
 Typ sterowania:    mikroprocesorowe, zbiorczość góra / dół – SIMPLEX; 
 Regulacja:     za pomocą falownika i enkodera; 
 Ilość startów na godzinę:  180; 
 Ilość przystanków:   7; 
 llość wejść do kabiny:  1; 
 Ilość dojść:    7; 
 Lokalizacja maszynowni:  brak – napęd umieszczony w szybie, sterowanie w dostawianej 

     szafie wnękowej na ostatniej kondygnacji; 
 Zasilanie główne dźwigu:   400 TN-S V, 50 Hz; 
 Zasilanie oświetlenia:   230 V, 50 Hz; 
 Wysokość podnoszenia:   ~20m 
 Głębokość podszybia:   ~1100 mm 
 Wysokość nadszybia:   pochyłe ~2600 - 3000 mm 
 Wymiary szybu (eliptyczny): szerokość: max 1400, głębokość: max 1850 [mm] 
 Wymiary kabiny (wielokątna): szerokość: 700-900, głębokość: 1100-1200, wysokość: 2080 [mm] 

     wymiary w stanie bez dodatkowego wykończenia; 
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 Typ drzwi:    drzwi automatyczne teleskopowe 
 Wymiary drzwi:    szerokość: 750 mm, wysokość: 2000 mm 
 Odporność ogniowa:   EI30 na wszystkich przystankach 

 
Wyposażenie i wykonanie 

 Kabina:     osobowa, nieprzelotowa, stylizowana na okres międzywojenny 
 Ściany:     płyty poziome o strukturze drewna bukowego (styl art deco), 

     przeplatane wewnętrznymi szprosami z mosiądzu, elementy 
     wykończeniowe w tym cokół górny i dolny oraz naroże skośne z 
     mosiądzu szlifowanego. 

 Panel dyspozycji:   pionowy, stylizowany na lata międzywojenne, mosiądz szlifowany 
 Przyciski:    okrągłe, podświetlane, rustykalne  
 Sufit kabiny:    pełny o jednolitej konstrukcji – mosiądz polerowany 
 Oświetlenie kabiny:   LED – duży plafon okrągły umieszczony centralnie 
 Podłoga kabiny:    mozaika biało czarna z motywem przewodnim w postaci płytki 

     ośmiokątnej w kolorze białym 
 Lustro:     przyciemniane „brąz”, bezpieczne, na połowie wysokości ściany 

     tylnej  
 Siedzisko:   tapicerowane skórą pikowaną czerwoną, chowane w tylnej ścianie, 

     spód siedziska w wykonaniu jak ściana tak, aby po złożeniu 
     zachować strukturę na całej płaszczyźnie ściany  

 Poręcz:    ściana boczna, mosiądz polerowany  
 Zabezpieczenie wejścia:  kurtyna świetlna, łącznik rewersyjny  
 Typ drzwi kabinowych:    drzwi automatyczne teleskopowe, regulowane falownikowo 
 Wymiary drzwi kabinowych: szerokość: 750 mm, wysokość: 2000 mm 
 Wykonanie drzwi kabinowych: mosiądz szlifowany 
 Typ drzwi szybowych:    drzwi automatyczne teleskopowe  
 Wymiary drzwi szybowych: szerokość: 750 mm, wysokość: 2000 mm 
 Wykonanie drzwi szybowych: AISI 304 dekoracyjne „mosiądz” 
 Kaseta wezwań:    podtynkowa, stylizowana na okres międzywojenny, przyciski 

     okrągłe, podświetlane, rustykalne 
 Piętrowskazywacz:   podtynkowy, stylizowana na okres międzywojenny, podświetlane 

     piętra na stałe wbudowane w wyświetlacz 
 Położenie piętrowskazywacza: parter, ponad drzwiami 

 
Wymagania dodatkowe 

 Opcje sterowania:  jazda pożarowa zgodnie z normą EN 81-73; 
 Dźwig wyposażony w zjazd awaryjny do najbliższej kondygnacji realizowany za pomocą UPS; 
 System zmniejszonego poboru energii na postoju realizowany przez napęd drzwi, oświetlenie, 

piętrowskazywacze i aparaturę sterową gwarantujący mniejsze zużycie energii całego dźwigu na postoju; 
 Opcje sterowania:  Interfejs komunikacji głosowej – syntezator mowy; 
 Komunikacja między kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN 81-28  

za pomocą sieci GSM; 
 Zdalny monitoring techniczny z poziomu Centrum Monitoringu, możliwość zmiany podstawowych 

parametrów technicznych, automatyczne powiadamianie o wykrytych przez sterownik awariach; 
 Ruszanie i zatrzymywanie kabiny dźwigu powinno następować łagodnie z wykorzystaniem pomiaru wagi 

obciążenia. W przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się 
kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej przyśpieszeniem lub 
zwolnieniem ruchu kabiny; 

 Kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie, ewentualny próg powstały po otwarciu 
drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm; 

 System sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie emitować takich 
zakłóceń; 

 Montaż systemu mikroprocesorowego, falownika i funkcji stand-by głównych podzespołów elektrycznych 
dźwigu powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej uzyskiwaną podczas 
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eksploatacji (wymieniony dźwig powinien mieścić się w klasie efektywności energetycznej min. B wg 
normy VDI 4707); 

 System zdalnego monitoringu technicznego powinien posiadać następujące funkcje:  
o zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z poziomu firmy serwisowej, poprawności działania 

urządzenia i zaistniałych awarii, 
o automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych, 
o bieżący całodobowy podgląd dźwigu, 
o możliwość generowania raportów z systemu w języku polskim obejmujący błędy awarie, czasy 

reakcji i godziny usunięcia awarii, zalecenia UDT, 
 W przypadku sygnału p.poż. kabina powinna zjechać na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam się 

zatrzymać – uruchomienie systemu leży po stronie Wykonawcy; 
 Kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 2 godz.; 
 Kabina powinna być wyposażona we wszystkie możliwe rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigu 

osobom niepełnosprawnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.. U. nr 75, 
poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami); 

 Kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę 
powietrza; 

 W kabinie należy zamontować składane krzesełko chowane w ścianie kabiny, niepomniejszające przestrzeni 
kabiny w stanie złożonym; 

 Oświetlenie energooszczędne LED kabiny powinno wyłączać się po upływie 15 min. od czasu ostatniej 
jazdy i powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny; 

 Przyciski w panelu sterującym i kasetach wezwań powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji; 
 W panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca blokadę 

otwarcia drzwi oraz przyciski przyśpieszonego zamykania i otwierania drzwi; 
 Należy stosować podzespoły ogólnodostępne, dostępne w wolnym handlu u co najmniej dwóch 

niezależnych dostawców lub producentów części; 
 
Uwagi dodatkowe 

 Urządzenie objęte min. 36 miesięczną gwarancją. 
 Dźwig wyposażony w oznaczenie CE nie wymagający dodatkowych urządzeń serwisowych (terminali, 

testerów) oraz kodów do monitoringu i modyfikacji wszystkich sygnałów sterownika i układu sterowego. 
 
Szczegółowy wystrój zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawczym.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


