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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 

Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót przy wzmocnieniu stropów w budynku Miejskiego 

Urzędu Pracy w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązujacym przy realizacji robót wymienio-
nych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują roboty przy wzmocnieniu stropów w budynku Miejskiego Urzędu 

Pracy w Lublinie. 

 
    Zakres  robót obejmuje: 
 

• rozbiórkę sufitów podwieszonych 
• usunięcie tynków ze stropów 
• wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych 
• wykonanie wzmocnień płyty i belek stropowych w stropie Kleina 
• zabezpieczenie ogniochronne elementów stalowych 
• wykonanie tynków na stropie 
• naprawy spękanych płyt stropowych 
• odtworzenie sufitów podwieszonych 
• malowanie pomieszczeń 
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1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Terminologia 

JeŜeli w Kontrakcie zostaną uŜyte wymienione poniŜej określenia , to ich znaczenie naleŜy interpretować następują-
co: 

1. Obiekt budowlany- stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-uŜytkową, wyposaŜone 
w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część Kontraktu. 

3. Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy  organ administracji państwowej słuŜący do 
notowania wydarzen zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.                   

4. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 

5. Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 

 i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 

9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami. 

10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi dla danego rodzaju robót. 

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania budowlane-
go. 

13. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 

14. Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na wykonanie robót.    

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

17. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegółowe wyliczenie przewidzianych 
do wykonania robót. 

18. Roboty - wszystkie czynnosci i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji. 

19. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

20. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki 
i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatnosci, opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralną część Kontraktu. 

21.Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne 
do prawidłowego prowadzenia budowy. 

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warun-
kach określonych w Kontrakcie Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiace odrębną całość budowlaną, konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych.             
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1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer 
BN-80/8836-02 - BranŜowa norma z 1988 roku/numer 
KB1           - Katalog Budownictwa 
ITB           - Instytut Techniki Budowlanej 
SST           - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 
 

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

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów , przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia    i dokumenty , zgodnie 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

-  dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-

nawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

      Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wiel-

kości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uwaŜane za  wartości docelowe , od których dopuszczal-

ne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-

czalnego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne   z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 

zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym : ogro-

dzenia,poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze , dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , Ŝe jest włączony w cenę umow-

ną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie : 

a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 

społecznej , a wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działa-

nia. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz , warsztatów , magazynów  składowisk ,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi , 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru.  
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać spraw-

ny sprzęt przeciwpoŜarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcze-

niach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wy-

konawcy. 

1.5.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu , materia-

łów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu pojazdów cięŜszych niŜ zezwalają na to lokalne przepisy i w 

sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecz-

nych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochrony Ŝycia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się , Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odręb-

nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samo-

rządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie           w pełni odpowiedzialny za przestrze-

ganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informo-

wać Inspektora nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały. 
 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami 

określonymi w SST. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w 

budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-

wych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 

30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-

niczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów słuŜących 

do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfi-

katuzgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, któ-

rym dokonywana jest ocena zgodności). 

 Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiek-

cie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indy-

widualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być 

wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 

poz. 2041 z 2004r.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wy-

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

przed  uŜyciem  materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli  będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nad-

zór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złoŜone 

w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. JeŜeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uŜycie tych mate-

riałów do innych robót, niŜ te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li-

cząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, w 

przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany  w dobrym 

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

kowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 

do uŜytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywa-

nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nad-

zoru 

 4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych towarów.Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskaza-

niem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-

go w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie od-

powiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 

Wszystkie roboty objęte Kontraktem  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów  i rodzajów robót wchodzą-
cych w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach 
budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. 
 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpie-
czenia następujących dokumentów budowy: 

     - dziennika budowy 
     - księgi obmiarów  
     - dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
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     - atestów jakościowych wbudowanych elementów 
     - dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
     - protokołów odbioru robót 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 
i akceptowane Zamawiajacego. 

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budow-
lanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiajacym, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 
bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

 KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ: 
      - przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
      - osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństa wykonywanych 

robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykona-
nych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST oraz rachunkiem ilościowym. Pisemne potwierdzenie obmia-
rów przez Zamawiajacego stanowi podstawę do rozliczeń. Księgę obmiaru robót prowadzi Kierownik budowy. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4. 

6.2. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót. 

6.3. JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badań zostaną uznane przez Zamawiajacego za niewiarogodne, 
to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań.  

JeŜeli wyniki badań zakwestionowanych przez Zamawiajacego się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to koszty 
tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

 
 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Za-
mawiającego. 

Roboty podane są w jednostkach według SST i rachunku ilościowego. 

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

 

7.1. Obmiar robót zanikajacych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 

7.4. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych. 

      -  m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym. 

      - m3 nasypu oznacza objetość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
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 7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 SST. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  

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

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie do-

konany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiado-

mieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-

tową, SST  i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny  ( końcowy ) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót    w odniesieniu do zakresu 

(ilości ) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyni-

ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-

nie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wyko-

nanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót  

• szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-

mienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbio-

ru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego 

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego   w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych ( ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w 

SST i w  dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu 

na terenie budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
10. Przepisy związane 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 

Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz  z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki , 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmia-

nami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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SZCZEGOŁOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-B.01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 
 
 

Spis treści 
 
  
  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT   
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PŁATNOŚCI  
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
  
 
 
1.  Wstęp   
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
- rozbiórka sufitów podwieszonych 
- usunięcie tynku ze stropu 
- demontaŜ opraw świetlówkowych 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 0 "Wymagania ogólne". 

 
3.  Sprzęt 
 Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
 
4. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza pasem robót powinny speł-
niać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciaŜenia na os. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do przewozu 
materiałów niezbędnych do wykonania prac moŜna uŜyć dowolnego środka transportu. 
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5. Wykonanie robót 
Roboty remontowo-budowlane winny być prowadzone przy zachowaniu warunków technicznych wykonywania robót 
budowlanych i ziemnych oraz obowiązujących przepisów BHP: 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2003r.  Nr 169, poz. 1650)  
• Rozp.  MIPS warunków dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy z 

poźn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650) 
5.1. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez  właściciela obiektu do odzysku wykuć z otwo-
rów, oczyścić, i składować. 
 
6.  Kontrola jakości robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP . Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
  – DemontaŜ sufitu podwieszanego    m2 
  – Skucie tynków  ze stropów    m2 
 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w 
SST B.00.00. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Uwagi szczegółowe 
10.1  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający. 
10.2  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST- B.02.00 BETONOWANIE 
 
 

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP           
2. MATERIAŁY            
3. SPRZĘT            
4. TRANSPORT            
5. WYKONANIE ROBÓT            
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT           
7. OBMIAR ROBÓT            
8. ODBIÓR ROBÓT             
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI            
10. PRZEPISY ZWIĄZANE            

  
1.     WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących 
robót: 
- wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstruk-
cji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne", a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem prze-
puszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamra=ania i odmra=ania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni= 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 

Wytrzymało ść gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdo-

podobieństwem)   uzyskania   w  wyniku   badania   na   ściskanie   kostek   sześciennych   o   boku   150   mm,  wy-
konanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.    MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 
2.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.   
2.1.2. Kruszywo 
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 składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
 
2.2.   Beton 
Beton klasy C16/20 (B20). Skład mieszanki betonowej winien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜnie mieszanki. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  
 
 
3.     SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne"  . 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mie-
szanek wolnospadowych). 
 
4.     TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
 
5.     WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniają-
cy wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1.  Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-     prawidłowość wykonania bruzd na poduszki betonowe 
-     zgodność rzędnych z projektem, 
-     gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
 
5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
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Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się wyłącznie w sposób który moze zapewnić Ŝądane w ST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
-     ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
-     ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warun-
kach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową betonu jest m3. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”   
8.1. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST 
Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
  
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbednych czynników produkcji, 
- wykonanie robót betoniarskich zgodnie z projektem 
 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03.00. MONTAś I WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 

Spis treści 
 
  
1. WSTĘP   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT   
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
 
 
 
 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montaŜu i odbioru konstrukcji (elementow) sta-
lowych przy wykonywaniu przebudowy spichlerza na magazyn opakowań w Osmolicach Pierwszych 18A 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) od-
powiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
1.3 Zakres robot objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji stalowych i elementow konstrukcyjnych 
stalowych, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują: 

•  wykonanie konstrukcyjnych elementow stalowych  
•  zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez malowanie, 
•  transport konstrukcji na plac budowy (montaŜu), 
•  montaŜ konstrukcji, 
•  uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń spawanych i ewentualnie w miejscach 

uszkodzeń. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z Dokumentacją Projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania konstrukcji i elementow stalowych będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji będą 
stosowane następujące materiały: 

• kształtowniki (teowniki, ceowniki, dwuteowniki, itp. zgodnie z dokumentacją) ze stali St3S, 
• elektrody ER 146 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych będą przed zabezpieczeniem antykorozyjnym piaskowane lub śrutowane. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałow dostarczanych 
na wykonanie konstrukcji w wytworni i wyrobow dostarczanych na plac budowy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 

• środki transportu kołowego do przewoŜenia elementow konstrukcji, 
•  spawarki, 
• szlifierki do spoin, 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość robót. 
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4. TRANSPORT 
Do transportu elementow konstrukcyjnych, materiałow i sprzętu budowlanego stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisow ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONYWANIE I MONTA ś KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
5.1 Wymagania ogolne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i postanowienia-
mi umowy. 
5.2 Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukcji. 

• zakup materiałow wskazanych do wykonywania konstrukcji, 
• dobranie metody spawania i materiałow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, 

klasy złącz spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania, 
5.3 Roboty przygotowawcze w zakresie montaŜu konstrukcji. 
 oczyszczenie miejsc montowanych elementow, 
 wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach połączeń elementow konstrukcji, 
5.4 Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji. 
Roboty zasadnicze konstrukcji stalowych obejmują: 

• montaŜ teowników stalowych podpierających płytę 
• wzmacnianie istniejących dwuteowników stalowych przez dospawanie profili zgodnie z projektem 

 
W zakresie robot składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności: 

• trasowanie i cięcie elementow i detali, 
• przygotowanie brzegow do spawania, 
• wykonanie wstępnej kontroli wymiarow i kształtu elementow, 
• wykonanie końcowego spawania i przeszlifowania spoin, 
• wykonanie końcowej kontroli i kształtu elementow 
• wykonanie kontroli jakości spoin, 
• wykonanie powłoki antykorozyjnej  

 
5.5 Warunki techniczne wykonywania robot. 
Wytwarzanie konstrukcji naleŜy poprzedzić sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowości uŜywanych wyrobów ze 
stali konstrukcyjnej. Cięcie elementow i obrabianie brzegow naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi 
na rysunkach. Stosować cięcia piłą, noŜycami lub palnikiem gazowym (tlenowe) automatycznie lub połautomatycz-
nie. Dla elementow pomocniczych moŜna stosować cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone 
z gratu, naderwań, zadziorow, ŜuŜla i rozpryskow metalu. Ostre brzegi po cięciu i wierceniu naleŜy wyrownać i stę-
pić przez wyokrąglenie. Spawanie elementow moŜna wykonywać: 
 

• łukowe ręczne elektrodą otuloną 
• łukiem krytym drutem elektrodowym 
• łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG) 
• łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą (MAG) 
• łukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu obojętnego. 

Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania muszą być czyste, suche i wolne od pęknięć i karbow. 
5.6 MontaŜ elementow konstrukcji stalowych 
MontaŜ naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. Stałe połączenie elementow powinny być wyko-
rzystane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu połoŜenia łączonej części konstrukcji. Wprowadzenie 
dodatkowych spoin lub zmiany połoŜenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne tylko za zgodą Inspektora. 
 
 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
6.1 Ogolne zasady kontroli jakości robot. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałow i urządzeń stosowanych 
do wykonywania konstrukcji. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości robot na terenie i poza placem budowy. 
• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

6.2 Badanie jakości robot. 
Badanie jakości robot w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi 
odpowiednimi normami. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega: 

• właściwości wytrzymałości i gatunku dostarczonego materiału, 
• wymiary i kształt elementow przeznaczonych do scalania, 
• prawidłowość rozmieszczenia otworow na śruby, 
• jakość połączeń spawanych, 
• jakość czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

W trakcie montaŜu konstrukcji sprawdzeniu podlega: 
• połoŜenie elementow pod względem usytuowania, poziomu i pionu, 
• połączenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakości, 
• uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogolne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST-0 “Wymagania ogolne”. 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z dokumentacją i postanowieniami umowy. 
Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest kg lub tona. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Ogolne warunki odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogolne”. 
Odbiorom podlega kaŜdy etap wykonania konstrukcji: 

• w wytworni, 
• po zmontowaniu na budowie (odbior końcowy). 

Odbior konstrukcji w wytworni. 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbior konstrukcji. Odbior polega 
na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow badań dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji. 
Odbior końcowy. 
Po zmontowaniu konstrukcji lub samodzielnych elementow stalowych naleŜy dokonać odbioru 
końcowego, ktory polega na sprawdzeniu: 

• zgodność konstrukcji z dokumentacją, 
• prawidłowości kształtow i głownych wymiarow, 
• prawidłowości i jakości połączeń spawanych i na śruby, 
• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od pionu i poziomu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogolne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w oparciu o wyniki pomiarow. 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robot wymieniony w p1.4. niniejszej SST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami odniesienia są: 

• dokumentacja projektowa 
• normy techniczne 
• aprobaty techniczne 

Normy: 
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe 
3) PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i 
inne stopy. 
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 
5) PN-88/H-84020 Stal węglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwykłej jakości, ogolnego stosowania. 
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Gatunki. 
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 
i niskostopowej 
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
8) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcowka, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco. 
9) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegow do spawania. 
10) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegow do spawania. 
11) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegow do spawania. 
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne 
wymagania i badania. 
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. 
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
17) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
18) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
19) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe gładkie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.04.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

B.04.01.00 Malowanie tynków 
 

Spis treści 
 
  
1. WSTĘP   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT   
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wyko-
nanie robót malarskich  

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały. 
2.1.  Woda PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 

Do przygotowania farb  stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód ście-
kowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  .  Farby budowlane gotowe. 
2.2.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.2.    Farby silikatowe (krzemianowe)  i silikonowe wytwarzane fabrycznie  zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.2.3    Farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 
2.6.  Środki gruntujące. 

2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo do-

puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malar-
skiej,  

2.6.2.  Przy malowaniu farbami silikatowymi (krzemianowymi) stosować gruntowanie tynków zewnętrz-
nych zalecane przez producenta farby. 
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3.  Sprzęt. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4.  Transport.  
Farby pakowane wg  punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  i przepisami obowiązu-
jącymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5.  Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zi-
mowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu ma-
lowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie moŜna wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót montazowych, 
 

5.1.  Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1.  PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i po-
nownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.. 

5.2.  Gruntowanie. 
5.2.1.   Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego ro-

dzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.2.  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 
  

5.3.  Wykonywania powłok malarskich   
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i de-

zynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzor-
cem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych od-
cieniach. 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdze-
nie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kro-
plami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ  po 3s. 

 
6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
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6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności po-
wietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdze-

nie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwo-
wymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy któ-
rekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wyko-
nać powtórnie. 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podło-
Ŝa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowa-
niem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1.  Odbiór podłoŜa  
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt.5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozło-

Ŝenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegal-
nych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzch-
ni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem po-

włoki od podłoŜa. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  Podstawa płatności. 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane.  
BN-79/6113-44.  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67.  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32.  Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 
PN-91/B-10102        Farby do elewacji budynków Wymagania i badania 
PN71/H-97053.            Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.05.00.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I OGNIOCHRO NNE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
 
 
 

Spis treści 
 
  
1. WSTĘP   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT   
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabez-

pieczeń antykorozyjnych i przeciwpoŜarowych  dla wzmocnień konstrukcji stropów w budynku MUP w Lublinie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

powłok antykorozyjnych i przeciwpoŜarowych w elementach konstrukcyjnych wskazanych projektem. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora. 
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2. Materiały 

 

2.1. Materiały dla zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 

Rodzaj przyjętego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego. Są to powłoki malarskie. 

− Podkład gruntujący epoksydowy 

− Emalia epoksydowa modyfikowana 120µm. 

 

2.2. Materiały dla zabezpieczeń przeciwpoŜarowych konstrukcji stalowych. 

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej naleŜy przyjąć powłoki spełniające ochronę elementów do R60 jak np. farby 

pęczniejące Flame Stal. Farby te słuŜą do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalo-

wych o profilach otwartych i zamkniętych do odporności ogniowej 15, 30 i 60 minut. Farba ta jest wieloskładnikowa 

na bazie modyfikowanych Ŝywic, tiksotropowa, ognioochronna. Pod wpływem wysokich temperatur  ulega spienieniu 

tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoŜa stalowego. 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów do zabezpieczeń. 

W warunkach zlecenia wykonania powłok ochronnych, naleŜy zapewnić odpowiednią ilość środków malarskich do 

uzupełnienia ubytków  powstałych w czasie transportu i montaŜu. 

Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów przyjętych 

na budowę. 

Materiały do wykonywania zabezpieczeń powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 

− normą , aprobatą techniczną, lub certyfikatem,  

− informacją o okresie przydatności do stosowania, 

− podstawowymi informacjami bhp i ppoŜ., 

− farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające nie mogą być przyjęte na bu-

dowę, jeŜeli nie posiadają karty charakterystyki substancji a opakowania nie posiadają oznakowań substancji 

niebezpiecznych. 

Podczas przyjmowania na budowę materiałów do zabezpieczeń powinno być sprawdzone: 

− zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową, 

− kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę z materiałami do zabezpieczeń, 

− wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Właściwości losowo wybranej partii dostarczonego 

materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości. 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 

 

3. Sprzęt. 

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Do wykonania powłok ochronnych naleŜy 
uŜywać sprzętu posiadającego aktualną legalizację oraz zgodnego z warunkami BHP dla tych robót. 
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4. Transport 

 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 

 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Wykonanie powłok na konstrukcji stalowej. 

 

5.1.1. Przygotowanie podłoŜa. 

Przygotowanie podłoŜa obejmuje uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½. 

Do zadań kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni naleŜy: 

− zapoznanie się ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoŜa i zanie-

czyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1, 

− nadzór nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urządzeń, 

− odbiór powierzchni do malowania z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni wg projektu. 

    

5.1.2. Odbiór podłoŜa. 

Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, tzn. nie później niŜ w 1 

godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami  

-      wygląd powierzchni określa się według PN-ISO 8501-1, 

− stopień przygotowania powierzchni określa się, porównując stan podłoŜa z fotograficznymi wzorcami wg 

PN-ISO 8501-1, 

− chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenia się wg PN-EN ISO 8503-2, 

− zapylenie określa się wg PN-EN ISO 8502-3. 

  

5.1.3. Wykonanie powłok antykorozyjnych. 

Gruntową, pierwszą warstwę powłoki naleŜy nanieść na podłoŜe nie później niŜ po 3 godz. po oczyszczeniu. Wyma-

gana projektem grubość powłoki 120 µm. 

Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju 

natryskiwanej farby, naleŜy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą 

temperaturę farby w czasie nakładania.  

Prace malarskie naleŜy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farby oraz zgodnie z projektem. 

W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegają: 

− temperatura otoczenia 

− wilgotność względna powietrza temperatura podłoŜa, 

− czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, 

− grubość warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duŜe zacieki, suchy natrysk, spęche-

rzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wykłucia igłą, itp.). 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich zawarte są w normie PN-EN ISO 12944-7. 

 

5.1.4. Wykonanie powłok przeciwpoŜarowych. 

Wykonanie powłoki z farby pęczniejącej naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta farby. Warstwa za-

sadnicza (pęczniejąca) farby pęczniejącej nakładana jest metodą natrysku, pędzlem lub wałkiem, na wyschniętą po-

włokę warstwy podkładowej. Warstwa podkładowa winna być sucha , pozbawiona śladów korozji , tłuszczu i kurzu. 

Warstwa podkładowa powinna być wykonana z farby zalecanej przez producenta farby pęczniejącej. Grubość war-

stwy zasadniczej zaleŜy od wymaganej klasy odporności ogniowej, wskaźnika masywności, przekroju zabezpieczo-

nego elementu. Po wykonaniu warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba poliuretano-

wa. Grubość warstwy nawierzchniowej powinna wynosić 80 mikronów. Grubość zabezpieczeń ogniochronnych wy-

konywanych systemem farb pęczniejących , w zaleŜności od wskaźnika U/A oraz wyamaganej odporności ogniowej. 

Grubośc powłoki powinna umoŜliwi ć uzyskanie odporności R60. 
 
Warunki podczas malowania: 

- minimalna temperatura podłoŜa: +5 o C , co najmniej o 3 o C wyŜsza od temperatury punktu rosy, 

- wilgotność względna powietrza: poniŜej 85% 

- dobra wentylacja 

- w czasie malowania oraz w najbliŜszym czasie kilku godzin po wykonaniu malowania warstwę farby naleŜy chronić 

przed bezpośrednim oddziaływaniem wody (deszcz, śnieg ,przymrozki i inne ) . W przypadku warstwy wilgotnej 

naleŜy odczekać do ponownego jej wyschnięcia. Nakładanie na mokrą lub wilgotną warstwę farby pęczniejącej , far-

by nawierzchniowej , spowoduje jej odrywanie lub pękanie w późniejszym okresie eksploatacji. 

Warstwa ogniochronna wymaga zabezpieczenia powłoką poliuretanową lub akrylową wtedy gdy powłoka ognio-

chronna moŜe być naraŜona na oddziaływanie warunków zewnętrznych lub w pomieszczeniach tam gdzie moŜe wy-

stępować na powierzchni skraplanie pary wodnej . Grubości warstwy nawierzchniowej są zaleŜne od klasy korozyj-

ności środowiska C. 

5. Kontrola jako ści 

 

5.1  Powierzchnie do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować : 

− Sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− Sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa 

− Sprawdzenie czystości. 

 

5.2.  Roboty malarskie 

Badania powłok malarskich naleŜy przeprowadzić po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

− dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycz-

ności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami. 
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6. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni powłok wraz z przygotowaniem podłoŜa i robotami przygotowaw-

czymi. Obmiar robót przeprowadza się po ich zakończeniu i powinien być zgodny z przedmiarem robót stanowiącym 

dokument kontraktowy. Obmiar robót potwierdza inspektor nadzoru. 

 

7. Odbiór robót 

 

Odbiór robót występuje na etapach robót znikających i ulegających zakryciu: 

-   odbiór podłoŜa 

-   odbiór zagruntowania 

-   odbiór powłok końcowych. 

- dokumentacja odbiorowa – atesty, aprobaty, świadectwa zgodności na zastosowane materiały . 
 

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana poprzez 

wykonawcę zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna 

zawierać, co najmniej: 

– nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

– klasę odporności ogniowej zabezpieczonych elementow, 

– nazwę firmy wykonującej zabezpieczenia ogniochronne, 

– datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, 

– protokoł z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego. 

 

8. Podstawa płatności. 

 

Płaci się za określoną ilość m2 powierzchni wg sprawdzonych obmiarów. 

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoŜa, gruntowanie, malowanie i wszystkie czynności przygotowaw-

cze do wykonania tych prac. 

   

9.  Przepisy związane. 

 

PN - C - 81911:1997     Farby epoksydowe. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem sufitów podwieszanych rastrowych z wypełnieniem płytami. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach realizacji wzmocnień konstrukcji stropów w budynku MUP w Lublinie 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie montaŜu sufitów rastrowych występu-
jących w remontowanych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić Ŝadnych innych 
obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 
Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciąŜe-
nia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na 
zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 
Zawiesie - element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstruk-
cyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przenie-
sienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności od przeznaczenia i 
właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wy-
pełniających. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. 
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, po-
twierdzonym przez Inwestora. 
 
 
2. MATERIAŁY 
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego stan-
dardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej 
dla danych rozwiązań. 
 
- dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
- uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
NaleŜy zastosować płyty LAGUNA firmy AMF 15 mm, typ krawędzi SK lub o podobnych parametrach. RUSZT 
SYSTEMOWY z widoczną konstrukcją, profile o szerokości 15 lub 24 mm, płyty z moŜliwością wyjęcia, krawędź 
SK lub VT 
Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić pły-
ty pionowo obydwoma rękami. Zawsze uŜywać czystych rękawiczek podczas montaŜu (np. białych bawełnianych) w 
celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.1. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 
W związku z tym, iŜ do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzę-
tu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w 
tym względzie. Przyjmuje się, iŜ do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów 
BHP. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
NoŜe -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
 
3.2.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaŜ zawiesi do elementów konstrukcyj-
nych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
Narzędzia do instalacji zawiesi - noŜyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
NoŜyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
Podesty robocze (w zaleŜności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noŜnej ( w zaleŜności od wielkości i stopnia komplikacji) po-
ziomice (tradycyjne, laserowe) 
linki murarskie 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
 
4.1. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na zamoczenie, zalanie 
oraz na Ŝadne uszkodzenia mechaniczne. CięŜkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
System montaŜu. 
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System składający się z widocznych, metalowych profili głównych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego mon-
taŜu i zakotwieniem zaleŜnie od rodzaju stropu nośnego za pomocą dopuszczonych przez nadzór budowlany elemen-
tów mocujących. Przyłącze ścienne, składające sie z białych kątowników, np. 24 × 24 mm, jest na rogach przyciete w 
skos i mocowane do ściany odpowiednimi środkami mocującymi. Płyty oferowane są w róŜnych rodzajach wykoń-
czenia krawędzi.  
 
RODZAJE KRAW ĘDZI W PŁYTACH AMF 
SK krawędź prosta 
VT krawędź pogłębiona 
GN krawędź umoŜliwiająca ukrycie konstrukcji bez moŜliwości wyjęcia płyty 
AW krawędź pozwalająca na ukrycie konstrukcji z moŜliwością wyjęcia płyty 
 
WSKAZÓWKI MONTA śOWE 
 
Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem (dachem) a wieszakami systemu 
konstrukcji nośnej AMF naleŜy stosować tylko dopuszczone przez nadzór budowlany kołki, względnie 
inne elementy mocujące (patrz takŜe DIN 18168, Część 1) 
1.  naleŜy montować minimum 1 wieszak na 1.5 m² powierzchni sufitu 
2.  maksymalny odstęp między wieszakami nie moŜe przekraczać 125cm, a odstęp od ścian 
zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm 
3.  w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe zawieszenia 
4.  wieszaki są zwykle montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukośnego nośność 
będzie obniŜona i wymagane są ew. inne środki (usztywnienie poprzezczne, więcej wieszaków 
itp.) 
5.  konstrukcja nie powinna się uginać więcej niŜ 1/500 rozpiętości (odstępy między 
wieszakami), jednak nie więcej równieŜ niŜ 4 mm. 
6.  profile nośne, względnie odstępy między wieszakami są obliczane zgodnie z 
dopuszczalnymi w normie ugięciami. 
 
Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62.5×62.5 cm lub 60×60cm . Ostępy między szczelinami 
do wstawiania profili poprzecznych wynoszą dla modułu 62.5×62.5 – 15.6 cm przy całkowitej długości profila 
375cm i dla modułu 60×60 – 15.0 cm przy długości profila 360 cm. Oba końce kaŜdego profila wykończone są w 
postaci połączeń, które wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakują lub są zaginane tworząc mocne połącze-
nie. 
 
Profile poprzeczne tworzą podział poprzeczny w stosunku do profila głównego. Są one wstawiane z obu stron w 
profil główny za pomocą połączenia w formie języczka. NaleŜy przy tym uwaŜać aby połączenia nie 
wysuwały się i nie były połączone nieodpowiednimi stronami. Profile są dostarczane dla następujących 
modułów mierzonych w osiach: 62.5, 60, 120, 125, 30, 31.25, 40. 
Dodatkowe obciąŜenia mogą zostać przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia. 
 
Kątownik przyścienny. Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika przyściennego 19×24×0.5 mm. 
Kątowniki są w naroŜach przycięte w skos. 
Dla płyt z krawędzią pogłębioną zastosować moŜna kątownik schodkowy 25×15×8×15 mm. Przy tym 
krawędzie docinane płyt skrajnych cięte są prosto i kładzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje się 8 
mm wyŜej i opiera się na górnym o szerokości 11 mm ramieniu. 
 
Pomieszczenie powinno być podzielone na rastry. Przy czym naleŜy uwzględnić, Ŝe decydujące są takie aspekty, jak 
montaŜ oświetlenia, róŜnego rodzaju instalacji itp. Powinno się zwrócić uwagę na to, aby płyty w obszarze brzego-
wym nie były krótsze niŜ połowa rastra.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montaŜowa <= +/- 1 mm  na długości 5m 
-Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w 
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strukturę sufitu podwieszonego 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy naleŜy prowadzić bieŜąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt, 
konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla sufitów podwieszanych m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z 
konstrukcją nośną, zawiesiami, płytami 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST-00.00 . 
Wymagania ogólne".Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 
- wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów. 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montaŜu 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 
spalania 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne uŜywane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości iszerokości 
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 


