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1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych 
bran Ŝy architektoniczno-konstrukcyjnej stacji uzdatniani a wody 
i uj ęcia wody w miejscowo ści Rokitnica Nowa, gmina 
Świedziebnia. 
 

1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu i  
modernizacji pomieszcze ń technologicznych w budynku stacji 
uzdatniania wody (pomieszczenie hali technologiczne j, 
pomieszczenie chlorowni i dy Ŝurki). 
 
Planuje si ę wykonanie nast ępuj ących prac budowlanych: 
• przebudowanie istniej ących fundamentów pod urz ądzenia 

technologiczne, 
• przebudowanie kanałów technologicznych, 
• wykonanie posadzki pokrytej terakot ą, 
• pokrycie ścian glazur ą do wysoko ści 2,2 m, 
• wyszpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitu, 
• oczyszczenie i pomalowanie stolarki okiennej i drzw iowej.  
 

1.3. Okre ślenia podstawowe 

Roboty budowlane – prace polegaj ące na przebudowie, monta Ŝu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remont – wykonywanie w istniej ącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowi ących bie Ŝącej konserwacji. 
 
Rozbudowa – powi ększenie istniej ącego obiektu, przede wszystkim 
jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur 
konstrukcyjnych, wyko ńczeniowych i instalacyjnych. 
 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbro jonego lub 
wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pr ętami stalowymi w 
ilo ści mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
  
Konstrukcje Ŝelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi 
pr ętami stalowymi współpracuj ącymi z betonem w ilo ści nie 
mniejszej od ilo ści okre ślonej jako minimalnej dla konstrukcji 
Ŝelbetowych. 
 
Beton zwykły – beton o g ęsto ści powy Ŝej 1,8 kg/dcm3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach pia skowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składnik ów przed 
zwi ązaniem betonu. 
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Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dost arczona 
przez wytwórc ę zewn ętrznego. 
 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mine ralnych i 
ewentualnych dodatków przechodz ących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
w/c – wska źnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w 
zaczynie cementowym. 
 
Rusztowania monta Ŝowe – pomocnicze budowle słu Ŝące do 
przenoszenia obci ąŜeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 
 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle słu Ŝące do 
przenoszenia ci ęŜaru ludzi i sprz ętu. 
 
Deskowania – pomocnicze budowle słu Ŝące do formownia elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
Podło Ŝe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona ( np. 
szpachlówk ą) powierzchnia (np.: muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której b ędzie wykonywana 
powłoka malarska. 
 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakie ru lub 
emalii nało Ŝona i 
rozprowadzona na podło Ŝu, decyduj ąca o wła ściwo ściach 
uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powier zchni. 
 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by ć 

zgodne z dokumentacj ą projektow ą i obowi ązuj ącymi normami, 
posiada ć odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do u Ŝycia 
oraz akceptacj ę Inspektora nadzoru oraz Inwestora. 
Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób za pewniaj ący 
ich wła ściw ą jako ść i przydatno ść do robót. Składanie 
materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bez piecze ństwa 
i umo Ŝliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Do wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mo Ŝna 
stosowa ć mieszank ę betonow ą wykonan ą samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszank ę betonow ą wykonan ą w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). Mieszanka betonowa powinna odpow iada ć 
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250, PN- ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si ę odbywa ć na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawc ę lub na 
jego zlecenie i zatwierdzonej przez In Ŝyniera.  
 
2.1.1. Cement 
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Cement pochodz ący z ka Ŝdej dostawy musi spełnia ć wymagania 
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stos owanie 
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatk ów). 

Do ka Ŝdej partii dostarczonego cementu musi by ć 
dostarczone świadectwo jako ści (atest). Ka Ŝda partia 
dostarczonego cementu przed jej u Ŝyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyska ć akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje si ę pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), je Ŝeli nie ma pewno ści, Ŝe dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed u Ŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej ceme nt 
powinien podlega ć nast ępuj ącym badaniom: 
- oznaczenie czasu wi ązania i zmiany obj ęto ści wg norm PN-EN 
196-1; 1998, PN-EN 196-3; 
1996, PN-EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawarto ści grudek. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wyd zielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z boków 
przed opadami) lub magazyny zamkni ęte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalo we lub 
Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urz ądzenia do przeprowadzania 
kontroli obj ęto ści cementu znajduj ącego si ę w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli obj ęto ści cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewn ętrznych ścianach). 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale Ŝny jest od 
miejsca przechowywania. 
 
2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa ć si ę stało ści ą 
cech fizycznych i jednorodno ści ą uziarnienia pozwalaj ąca na 
wykonanie partii betonu o stałej jako ści. 
poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz ą by ć na placu 
składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czy stym podło Ŝu 
w sposób uniemo Ŝliwiaj ący mieszanie si ę. 

Kruszywa grube powinny wykazywa ć wytrzymało ść badan ą przez 
ściskanie w cylindrze zgodn ą z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
w kruszywie grubym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny by ć piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzeczne go i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
 
2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć wymaganiom 
normy PN-B-32250. Je Ŝeli wod ę do betonu przewiduje si ę czerpa ć 
z wodoci ągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa 

Fundament pod agregat pr ądotwórczy - stal A-III (34GS). 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełnia ć wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-I SO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:199 8, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 
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2.3. Deskowania 
Do wykonania deskowa ń nale Ŝy stosowa ć materiały zgodne z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiada ć wymaganiom norm: PN-92/D-95017, 

PN-91/D-95018, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiada ć wymaganiom norm: PN-EN 313-

1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwo ździe budowlane powinny odpowiada ć wymaganiom normy PN-

84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny by ć w dobrym stanie 

technicznym, 
- do smarowania elementów deskowa ń stykaj ących si ę z betonem 

nale Ŝy stosowa ć środki antyadhezyjne parafinowe, 
przeznaczone do tego typu zastosowa ń. 

Materiały stosowane na deskowania nie mog ą deformowa ć si ę 
pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek  zetkni ęcia 
si ę z mieszank ą betonow ą. 
 
2.4. Zaprawy 

Do wykonywania ścianek kanału technologicznego nale Ŝy 
stosowa ć zapraw ę cementowo-wapienn ą marki M-7. Do wykonywania 
murów nale Ŝy stosowa ć nieuszkodzone wyroby, opatrzone 
certyfikatem zgodno ści i znakiem budowlanym. 

Woda uŜywana do zaprawy musi by ć czysta i wolna od 
zwi ązków szkodliwych dla trwało ści muru. 

Nale Ŝy stosowa ć zaprawy wykonane w w ęźle betoniarskim na 
budowie zgodnie z zatwierdzon ą receptur ą przez Inspektora 
nadzoru.  
 
2.5. Tynki 
 
2.5.1. Tynki gipsowe - gładzie 
Tynk gipsowy - szpachlowy. 
 
2.6. Okładziny wewn ętrzne 

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowy ch i 
okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiada ć: 

- Aprobaty Techniczne lub by ć produkowane zgodnie z 
obowi ązuj ącymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracj ę Zgodno ści z Aprobat ą 
Techniczn ą lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpiecze ństwa, 
- certyfikat zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą 

wprowadzon ą do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowa ć si ę termin 

przydatno ści do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by ć zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi ązany jest posiada ć na budowie pełn ą 

dokumentacj ę dotycz ąca składowanych materiałów, przeznaczonych 
do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
Płytki powinny odpowiada ć nast ępuj ącym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasow ane na 

sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E<3%. Grupa BI, 
- PN-EN 177:1997 – Płyty i płytki ceramiczne prasow ane na 

sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa, 
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- PN-EN 178:1998 – Płyty i płytki ceramiczne prasow ane na 
sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb, 

- PN-EN 159:1996 – Płyty i płytki ceramiczne prasow ane na 
sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E>10%. Grupa B 
III. 

Kompozycje klej ące do mocowania płytek ceramicznych musz ą 
spełnia ć wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aproba t 
technicznych. 

 Zaprawy do spoinowania musz ą spełnia ć wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.7. Farby 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 
posiada ć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich 

zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzon ą do 
zbioru Polskich Norm, z europejsk ą aprobat ą techniczn ą lub 
krajow ą, specyfikacj ą techniczn ą pa ństwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o, uznan ą 
przez Komisj ę Europejska za zgodn ą z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- deklaracj ą zgodno ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, je Ŝeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj ących niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpiecze ństwa okre ślonym przez Komisje 
Europejsk ą, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe s ą to wyroby 
nie podlegaj ące obowi ązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodno ści z Polsk ą Norm ą lub aprobat ą 
techniczn ą, b ądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatno ści do u Ŝycia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni wewn ątrz budynku mo Ŝna stosowa ć: 
• farby dyspersyjne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalo we 
kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81901:2002, 
• emalie olejno- Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadaj ące wymaganiom 
normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych ni Ŝ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych rozcie ńczalnych wod ą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci 

ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikow e do 

rozcie ńczania wod ą, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcie ńczalne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81802:2002,lakiery  na spoiwach Ŝywicznych 
rozpuszczalnikowych innych ni Ŝ olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych, 
•  środki gruntuj ące, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych. 
 



 

 

 

 

8  

2.8. Izolacje przeciwwilgociowe 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
normach pa ństwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-
27617:1997,   lub świadectwach ITB dopuszczaj ących dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papow ych izolacji 
nale Ŝy stosowa ć papy o wkładach nie podlegaj ących rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si ę papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy n a włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone 
materiały i powinny wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w 
środowisku, w którym zostaj ą u Ŝyte oraz nale Ŝyt ą przyczepno ść 
do sklejanych materiałów, okre ślona wg metod bada ń podanych w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne 
(olejo-bitumodporna) przeznaczone do  wykonywania u szczelnie ń 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, wła ściwo ści 
okre ślone w świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny by ć 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób w skazany w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. 
 
 
3. SPRZ ĘT 

Sprz ęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantow ać 
jako ść robót okre ślon ą w dokumentacji projektowej, PN i 
warunkach technicznych oraz ST.  
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien zapewni ć odpowiedni transport dla 
poszczególnych materiałów i urz ądze ń. Pojazdy powinny posiada ć 
odpowiednie wyposa Ŝenie stosownie do przewo Ŝonego ładunku oraz 
powinno si ę stosowa ć do ogranicze ń obci ąŜeń osi pojazdów. 
 

4.1. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowoduj ą segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  i obni Ŝenia 
temperatury przekraczaj ącej granic ę okre ślon ą w wymaganiach 
technologicznych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Betonowanie – wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie musz ą by ć wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie 
moŜna rozpocz ąć po uzyskaniu zezwolenia In Ŝyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.1.1. Deskowanie 
Deskowania elementów licowych powinny by ć wykonywane z 

elementów deskowa ń uniwersalnych umo Ŝliwiaj ących uzyskanie 
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estetycznej faktury zewn ętrznej. Deskowania powinny spełnia ć 
warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe mo Ŝna wykona ć z drewna w postaci 
tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowa nia nie mog ą 
deformowa ć si ę pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetkni ęcia si ę z mas ą betonow ą. 

Elementy ulegaj ące zakryciu mo Ŝna deskowa ć przy u Ŝyciu 
tarcicy. Deskowania z tarcicy nale Ŝy wykona ć z desek drzew 
iglastych klasy nie ni Ŝszej ni Ŝ K33. Deski grubo ści nie 
mniejszej ni Ŝ 18 mm i szeroko ści nie wi ększej ni Ŝ 18 cm, 
powinny by ć jednostronne strugane i przygotowane do zestawieni a 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra nale Ŝy szczeliny mi ędzy deskami uszczelni ć ta śmami z 
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masa mi 
uszczelniaj ącymi z tworzyw sztucznych. Nale Ŝy zwróci ć 
szczególn ą uwag ę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania. 

Szczególn ą uwag ę przy wykonywaniu deskowa ń nale Ŝy zwróci ć 
na elementy tworz ące faktur ę ścian licowych i zapewniaj ące 
niezmienno ść przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca si ę stosowanie fazowania kraw ędzi elementu 
betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykac h dwóch 
prostok ątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wkl ęsłych. 
MoŜna takie fazowania wykonywa ć równie Ŝ wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nal eŜy 
przeprowadzi ć, w razie potrzeby, korekt ę rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmian ę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi ć 
In Ŝynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale Ŝy unika ć 
punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskow ania 
powierzchni ę styku z betonem pokrywa ć trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mog ą powodowa ć plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed przyst ąpieniem do betonowania nale Ŝy usun ąć z 
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (w ióry, wod ę, 
lód, li ście, elektrody, gwo ździe, drut wi ązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 
przewidzianych projektem nale Ŝy przyjmowa ć zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
 

5.1.2. Zbrojenie 
Pr ęty i walcówki przed ich u Ŝyciem do zbrojenia 

konstrukcji nale Ŝy oczy ści ć z zendry, lu źnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pr ęty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farb ą olejn ą nale Ŝy opala ć np. lampami 
lutowniczymi, a Ŝ do całkowitego usuni ęcia zanieczyszcze ń. 

Czyszczenie pr ętów powinno by ć dokonywane metodami nie 
powoduj ącymi zmian we wła ściwo ściach technicznych stali ani 
późniejszej korozji. 

Stal pokryt ą rdz ą oczyszcza si ę szczotkami r ęcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu nale Ŝy sprawdzi ć wymiary 
przekroju poprzecznego pr ętów. Stal tylko zabłocon ą moŜna 
zmywać strumieniem wody. Pr ęty oblodzone odmra Ŝa si ę 
strumieniem ciepłej wody. Stal nara Ŝoną na cho ćby chwilowe 
działanie słonej wody nale Ŝy zmy ć wod ą słodk ą. 
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Dopuszczalna wielko ść miejscowego wykrzywienia pr ętów nie 
powinna przekracza ć 4 mm, w przypadku wi ększych odchyłek stal 
zbrojeniow ą nale Ŝy prostowa ć. 

Pr ęty ucina si ę z dokładno ści ą do 1 cm. Ci ęcie 
przeprowadza si ę przy pomocy mechanicznych no Ŝy. Dopuszcza si ę 
równie Ŝ ci ęcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgi ęcia i rozmieszczenie zbrojenia nale Ŝy wykonywa ć 
wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowa niem 
postanowie ń normy PN-91/S-10042. 

Gi ęcie pr ętów nale Ŝy wykona ć zgodnie z dokumentacj ą 
projektow ą i norm ą PN-91/S-10042. 

Nale Ŝy zwróci ć uwag ę przy odbiorze haków i odgi ęć na ich 
stron ę zewn ętrzn ą. Niedopuszczalne s ą tam p ękni ęcia powstałe 
podczas wyginania. 

Zbrojenie nale Ŝy układa ć po sprawdzeniu i odbiorze 
deskowa ń. 

Nie nale Ŝy podwiesza ć i mocowa ć do zbrojenia deskowa ń, 
pomostów transportowych, urz ądze ń wytwórczych i monta Ŝowych. 

Monta Ŝ zbrojenia z pojedynczych pr ętów powinien by ć 
dokonywany bezpo średnio w deskowaniu. Monta Ŝ zbrojenia 
bezpo średnio w deskowaniu zaleca si ę wykonywa ć przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Monta Ŝ zbrojenia fundamentów 
wykona ć na podbetonie. 

Dla zachowania wła ściwej otuliny nale Ŝy układane w 
deskowaniu zbrojenie podpiera ć podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubo ści równej grubo ści otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a s zczególnie 
podkładek z pr ętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na 
wysoko ści ścian licowych wykonuje si ę konieczne otulenie za 
pomocą podkładek plastykowych pier ścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji pr zez 
In Ŝyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny by ć, o ile to mo Ŝliwe, 
prefabrykowane na zewn ątrz. W szkieletach tych w ęzły na 
przeci ęciach pr ętów powinny by ć poł ączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wi ązanie na podwójny krzy Ŝ wy Ŝarzonym drutem 
wi ązałkowym: 

–  przy średnicy pr ętów do 12 mm – o średnicy nie 
mniejszej ni Ŝ 1,0 mm, 

–  przy średnicy pr ętów powy Ŝej 12 mm – o średnicy nie 
mniejszej ni Ŝ 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo Ŝliwi ć jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. Po uło Ŝeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie pr ętów wzgl ędem siebie i wzgl ędem 
deskowania nie mo Ŝe ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą i norm ą PN-91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpo średnio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiedni ą wysoko ść w trakcie betonowania jest 
nie dopuszczalne. 

Łączenie pr ętów nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z PN-91/S-10042. 
Do zgrzewania i spawania pr ętów mog ą by ć dopuszczeni tylko 
spawacze maj ący odpowiednie uprawnienia. Skrzy Ŝowania pr ętów 
nale Ŝy wi ązać mi ękkim drutem lub spawa ć w ilo ści min 30% 
skrzy Ŝowań. Minimalna odległo ść od krzywizny pr ęta do miejsca 
gdzie mo Ŝna na nim poło Ŝyć spoin ę wynosi 10 d. 
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5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
a) Dozowanie składników: 

− Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno  by ć 
dokonywane wył ącznie wagowo, z dokładno ści ą: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz ą mie ć aktualne świadectwo legalizacji. 

− Przy dozowaniu składników powinno si ę uwzgl ędnia ć 
korekt ę zwi ązan ą ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników: 
− Mieszanie składników powinno si ę odbywa ć wył ącznie w 

betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania si ę 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 

− Czas mieszania nale Ŝy ustali ć do świadczalnie jednak nie 
powinien by ć krótszy ni Ŝ 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
− Do podawania mieszanek betonowych nale Ŝy stosowa ć 

pojemniki o konstrukcji umo Ŝliwiaj ącej łatwe ich 
opró Ŝnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi ązuj ą 
odr ębne wymagania technologiczne przy czym wymaga si ę 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betono wej 
przy wylocie. 

− Przed przyst ąpieniem do układania betonu nale Ŝy 
sprawdzi ć: poło Ŝenie zbrojenia, zgodno ść rz ędnych z 
projektem, czysto ść deskowania oraz obecno ść wkładek 
dystansowych zapewniaj ących wymagan ą wielko ść otuliny. 

− Mieszanki betonowej nie nale Ŝy zrzuca ć z wysoko ści 
wi ększej ni Ŝ 0,75 m od powierzchni, na któr ą spada. W 
przypadku gdy wysoko ść ta jest wi ększa nale Ŝy mieszank ę 
podawać za pomoc ą rynny zsypowej (do wysoko ści 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ści 8,0 m). 

− Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale Ŝy 
przestrzega ć dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzgl ędnia ć nast ępuj ące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank ę betonow ą 

nale Ŝy układa ć bezpo średnio z pojemnika lub ruroci ągu 
pompy, b ądź te Ŝ za po średnictwem rynny, 

– warstwami o grubo ści do 40 cm zag ęszczaj ąc wibratorami 
wgł ębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszank ę betonow ą nale Ŝy 
układa ć bezpo średnio z pojemnika lub ruroci ągu pompy. 
W płytach o grubo ści wi ększej od 12 cm zbrojonych gór ą 
i dołem nale Ŝy stosowa ć belki wibracyjne. 

d) Zag ęszczanie betonu 
Przy zag ęszczaniu mieszanki betonowej nale Ŝy przestrzega ć 
nast ępuj ących zasad: 
− Wibratory wgł ębne nale Ŝy stosowa ć o cz ęstotliwo ści min. 

6000 drga ń na minut ę, z buławami o średnicy nie wi ększej 
ni Ŝ 0,65 odległo ści mi ędzy pr ętami zbrojenia le Ŝącymi w 
płaszczy źnie poziomej. 

− Podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nie wolno 
dotyka ć zbrojenia buław ą wibratora. 
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− Podczas zag ęszczania wibratorami wgł ębnymi nale Ŝy 
zagł ębi ć buław ę na gł ęboko ść 5–8 cm w warstw ę poprzedni ą 
i przytrzymywa ć buław ę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmowa ć powoli w stanie wibruj ącym. 

− Kolejne miejsca zagł ębienia buławy powinny by ć od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skuteczne go 
działania wibratora. Odległo ść ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 

− Belki wibracyjne powinny by ć stosowane do wyrównania 
powierzchni betonu płyt i charakteryzowa ć si ę 
jednakowymi drganiami na całej długo ści. 

− Czas zag ęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belk ą 
wibracyjn ą w jednym miejscu powinien wynosi ć od 30 do 60 
sekund. 

− Zasi ęg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 
od 20 do 50 cm w kierunku gł ęboko ści i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długo ści elementu. Rozstaw wibratorów nale Ŝy 
ustali ć do świadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno by ć trwałe i sztywne. 

e) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale Ŝy sytuowa ć w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektan tem. 
− Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie robocz ej po 

winno by ć uzgodnione z projektantem, a w prostszych 
przypadkach mo Ŝna si ę kierowa ć zasad ą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do kierunku napr ęŜeń głównych. 

− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowani a 
powinna by ć starannie przygotowana do poł ączenia betonu 
stwardniałego ze świe Ŝym przez: 
– usuni ęcie z powierzchni betonu stwardniałego, lu źnych 

okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

– obfite zwil Ŝenie wod ą i narzucenie kilkumilimetrowej 
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli Ŝonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo te Ŝ narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy Ŝsze zabiegi 
nale Ŝy wykona ć bezpo średnio przed rozpocz ęciem 
betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zag ęszczonego 
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinn o si ę 
odby ć pó źniej ni Ŝ w ci ągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wy Ŝsza ni Ŝ 20°C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania nale Ŝy unika ć dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło Ŝonego betonu. 

f) Pobranie próbek i badanie: 
− Na wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych norm ą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In Ŝynierowi wszystkich 
wyników bada ń dotycz ących jako ści betonu i stosowanych 
materiałów. 
− JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 
technologicznym, nale Ŝy opracowa ć plan kontroli jako ści betonu 
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dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane aktualn ą norm ą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do p otwierdzenia 
prawidłowo ści zastosowanych zabiegów technologicznych. 
− Badania powinny obejmowa ć: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

 

5.1.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu miesza nki 
betonowej i wi ązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia: 

− Betonowanie nale Ŝy wykonywa ć wył ącznie w temperaturach 
nie ni Ŝszych ni Ŝ +5°C, zachowuj ąc warunki umo Ŝliwiaj ące 
uzyskanie przez beton wytrzymało ści co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarzni ęciem. 

− W wyj ątkowych przypadkach dopuszcza si ę betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody In Ŝyniera 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze  
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowan ego 
elementu przed utrat ą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przyst ąpieniem do betonowania nale Ŝy przygotowa ć 
sposób post ępowania na wypadek wyst ąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ści 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świe Ŝego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach  otoczenia: 
− Przy niskich temperaturach otoczenia uło Ŝony beton 

powinien by ć chroniony przed zamarzni ęciem przez okres 
pozwalaj ący na uzyskanie wytrzymało ści co najmniej 15 
MPa. 

− Uzyskanie wytrzymało ści 15 MPa powinno by ć zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 

− Przy przewidywaniu spadku temperatury poni Ŝej 0°C w 
okresie twardnienia betonu nale Ŝy wcze śniej podj ąć 
działania organizacyjne pozwalaj ące na odpowiednie 
osłoni ęcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.1.5.  Piel ęgnacja betonu 
a) Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu: 

− Bezpośrednio po zako ńczeniu betonowania zaleca si ę 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegaj ącymi odparowaniu wody z betonu 
i chroni ącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

− Przy temperaturze otoczenia wy Ŝszej ni Ŝ +5°C nale Ŝy nie 
później ni Ŝ po 12 godzinach od zako ńczenia betonowania 
rozpocz ąć piel ęgnacj ę wilgotno ściow ą betonu i prowadzi ć 
j ą co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmni ej 
3 razy na dob ę). 

− Nanoszenie błon nieprzepuszczaj ących wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b ędzie si ę 
ł ączył z nast ępną warstw ą konstrukcji monolitycznej, a 
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tak Ŝe gdy nie s ą stawiane specjalne wymagania odno śnie 
jako ści piel ęgnowanej powierzchni. 

− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia ć 
wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by ć 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres piel ęgnacji: 
− Uło Ŝony beton nale Ŝy utrzymywa ć w stałej wilgotno ści 

przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniej ącego nale Ŝy rozpocz ąć po 24 
godzinach od zabetonowania. 

− Rozformowanie konstrukcji mo Ŝe nast ąpi ć po osi ągni ęciu 
przez beton wytrzymało ści rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z norm ą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymało ści manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.1.6. Wyka ńczanie powierzchni betonu 
a) Równo ść powierzchni i tolerancji: 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no śnej obowi ązuj ą 
nast ępuj ące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie musz ą by ć gładkie i 

równe, bez zagł ębie ń mi ędzy ziarnami kruszywa, przełomów 
i wybrzusze ń ponad powierzchni ę, 

− pękni ęcia s ą niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe s ą dopuszczalne pod 

warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny s ą dopuszczalne pod warunkiem, 
Ŝe otulenie zbrojenia betonu b ędzie nie mniejsze ni Ŝ 
2,5cm, a powierzchnia na której wyst ępuj ą nie wi ększa 
ni Ŝ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

− równo ść gorszej powierzchni ustroju no śnego 
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada ć wymaganiom 
normy PN-69/B-10260, tj. wypukło ści i wgł ębienia nie 
powinny by ć wi ększe ni Ŝ 2 mm. 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń: 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wyko ńczenia 
powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstru kcji 
nale Ŝy: 
− wszystkie wystaj ące nierówno ści wyrówna ć za pomoc ą tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpo średnio po rozebraniu 
szalunków, 

− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe łni ć 
betonem i nast ępnie wygładzi ć i uklepa ć, aby otrzyma ć 
równ ą i jednorodn ą powierzchni ę bez dołków i porów, 

− wyrównan ą wg powy Ŝszych zalece ń powierzchni ę nale Ŝy 
obrzuci ć zapraw ą i lekko wyszczotkowa ć wilgotn ą szczotk ą 
aby usun ąć powierzchnie szkliste.  

  
 
5.2. Roboty murarskie – wymagania ogólne 
 Roboty nale Ŝy rozpocz ąć od pomiarów. Wyrówna ć zapraw ą 
cementow ą pierwsz ą warstw ę z dokładno ści ą do 1 cm. Murowanie 
nale Ŝy rozpocz ąć od wyprowadzenia naro Ŝników. 
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 Przy wykonywaniu murów z cegieł stosuje si ę znane zasady 
wi ązania i ł ączenia wyrobów, takie same, jak przy murowaniu z 
innych materiałów. 
 Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzi ć na siebie na 
odległo ść nie mniejsz ą ni Ŝ 0,4 wysoko ści wyrobu, ale nie mniej 
ni Ŝ 40 mm. 
 Zaleca si ę, aby przewi ązanie w naro Ŝach i poł ączeniach ścian 
było nie mniejsze ni Ŝ wysoko ść wyrobu. 
 Na zako ńczeniach ścian powinny by ć stosowne gotowe wyroby lub 
wyroby przecinane przystosowanymi do tego urz ądzeniami. 
 Zł ącza na styku wyrobów powinny by ć wykonywane odpowiednio do 
techniki murowania, do jakiej  wyrób został przysto sowany. 
 Ściany poprzeczne powinny by ć odpowiednio przewi ązane lub 
zakotwione w ścianach podłu Ŝnych. 
 Bruzdy i wn ęki niezb ędne do prowadzenia instalacji powinny 
być wykonywane w trakcie wznoszenia muru, mog ą by ć do tego celu 
uŜywane specjalne pustaki i kształtki. W gotowym murz e mog ą by ć 
natomiast wycinane bruzdy i wn ęki o gł ęboko ści nie wi ększej ni Ŝ 
30 mm i szeroko ści nie wi ększej ni Ŝ: 100, 120, 150 i 200 mm 
odpowiednio do grubo ści muru: 120, 180, 225 mm i powy Ŝej tej 
grubo ści. 
 Do wykonywania murów powinny by ć stosowane nieuszkodzone 
wyroby, opatrzone certyfikatem zgodno ści i znakiem budowlanym. 
Woda uŜywana do zaprawy musi by ć czysta i wolna od zwi ązków 
szkodliwych dla trwało ści muru. Mury jednej kondygnacji powinny 
być wykonywane przy pomocy takiej samej zaprawy, wskaz ane jest 
stosowanie równie Ŝ jednej techniki murowania. 
 Nale Ŝy zastosowa ć murowanie zwykłe, które polega na tym, Ŝe 
zł ącze pionowe, prostopadłe do lica muru, wykonuje si ę 
rozprowadzaj ąc zapraw ę na powierzchni jednego z dwóch ł ączonych 
wyrobów i wyrób dostawia si ę do wyrobu poprzedniego. Wyroby 
układa si ę w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy. Grubo ść 
spoin przy murowaniu ze spoinami zwykłymi wynosi zw ykle około 
10 mm. 
 
 
5.3. Posadzki – wymagania ogólne 
 
5.3.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 Podło Ŝe pod posadzki mo Ŝe stanowi ć beton lub zaprawa 
cementowa. Podkłady betonowe powinny by ć wykonane z betonu 
klasy co najmniej B-10 i grubo ści minimum 50mm. Wcze śniej 
nale Ŝy wykona ć warstw ę chudego betonu na zag ęszczonej podsypce 
piaskowej. 
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie ć wytrzymało ść na 
ściskanie minimum 12MPa a na zginanie min 3MPa. Mini malne 
grubo ści podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi ć: 
- podkłady zwi ązane z podło Ŝem 25mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35 mm, 
- podkłady „pływaj ące” (na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej) 40mm. 
 Powierzchnia podkładów powinna by ć zatarta na ostro, bez 
raków, p ękni ęć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek startych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne s ą zabrudzenie bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
 Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płasz czyzny 
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poziomej nie mo Ŝe przekracza ć 5mm na całej długo ści łaty 
kontrolnej o długo ści 2m. 
 W podkładzie nale Ŝy wykona ć, zgodnie z projektem, spadki i 
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw skurcz owej. 
 Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mie ć wymiary nie 
wi ększe ni Ŝ 5x6m. Dylatacje powinny by ć wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, s łupów 
konstrukcyjnych oraz w styku ró Ŝnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowyc h, wielko ści 
i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, o sadzenia 
wpustów i innych elementów powinny by ć podane w dokumentacji 
projektowej. 
 Szczeliny dylatacyjne powinny by ć wypełnione materiałem 
plastycznym. Dla poprawienia jako ści i zmniejszenia powstania 
pękni ęć skurczowych zaleca si ę zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie po dkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
 
5.3.2. Wykonanie posadzki 
 Przed przyst ąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 
nale Ŝy przygotowa ć wszystkie niezb ędne materiały, narz ędzia i 
sprz ęt, posegregowa ć płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanowa ć sposób układania płytek.  
 Poło Ŝenie płytek nale Ŝy rozplanowa ć uwzgl ędniaj ąc ich 
wielko ść i szeroko ść spoin. Na jednej płaszczy źnie płytki 
powinny by ć rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny  mie ć 
jednakow ą szeroko ść, wi ększa ni Ŝ połowa płytki.  
 Wybór kompozycji klej ących zale Ŝy od rodzaju od rodzaju 
płytek i podło Ŝa oraz wymaga ń stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klej ąca musi by ć przygotowana zgodnie z 
instrukcj ą producenta. 
 Układanie płytek rozpoczyna si ę od najbardziej eksponowanego 
naro Ŝnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
 Kompozycj ę klej ącą nakłada si ę na podło Ŝe gładk ą kraw ędzi ą 
pacy, a nast ępnie „przeczesuje” si ę z ębat ą kraw ędzi ą ustawion ą 
pod k ątem około 50º. Kompozycja klej ąca powinna by ć nało Ŝona 
równomiernie i pokrywa ć cał ą powierzchni ę podło Ŝa. Wielko ść 
zębów pacy zale Ŝy od wielko ści płytek. Prawidłowo wielko ści 
zębów i konsystencja kompozycji klej ącej sprawiaj ą, Ŝe 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimu m 65% 
powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nało Ŝoną warstw ą kompozycji klej ącej powinna 
wynosi ć około 1m2 lub pozwoli ć na wykonanie wykładziny w ci ągu 
około 10-15min. 
 Grubo ść warstwy kompozycji klej ącej zale Ŝy od rodzaju i 
równo ści podło Ŝa oraz rodzaju i wielko ści płytek i wynosi 
średnio około 6-8mm. 
 Po nało Ŝeniu kompozycji klej ącej układa si ę płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego naro Ŝnika. Nakładaj ąc pierwsz ą 
płytk ę nale Ŝy j ą lekko przesun ąć po podło Ŝu (około 1cm), 
ustawi ć w Ŝądanej pozycji i docisn ąć dla uzyskania 
przyczepno ści kleju do płytki. Nast ępnie płytki nale Ŝy  doło Ŝyć 
do s ąsiednich, docisn ąć i mikro ruchami odsun ąć na szeroko ść 
spoiny. Dzi ęki du Ŝej przyczepno ści świe Ŝej kompozycji klej ącej 
po doci śni ęciu płytki uzyskuje si ę efekt „przyssania”. Wi ększe 
płytki zaleca si ę dobija ć młotkiem gumowym. 
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 Dal uzyskania jednakowej wielko ści spoin stosuje si ę wkładki 
(krzy Ŝyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kle ju ze 
spoin pomi ędzy płytkami nale Ŝy usun ąć jego nadmiar, mo Ŝna te Ŝ 
usun ąć wkładki dystansowe. 
 W trakcie układania płytek nale Ŝ tak Ŝe mocowa ć listwy 
dylatacyjne i wyko ńczeniowe. 
 Po uło Ŝeniu płytek na podłodze wykonuje si ę cokoły. Szczegóły 
cokołu powinna okre śla ć dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak wykładziny p odłogi 
stosuje si ę te same kleje i zaprawy do spoinowania. 
 Do spoinowania płytek mo Ŝna przyst ąpi ć nie wcze śniej ni Ŝ po 
24 godzinach od uło Ŝenia płytek. Dokładny czas powinien by ć 
okre ślony przez producenta w instrukcji stosowania zapra wy 
klejowej.  
 W przypadku gdy kraw ędzie płytek s ą nasi ąkliwe przed 
spoinowaniem nale Ŝy zwil Ŝyć je wod ą mokrym p ędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje si ę rozprowadzaj ąc zapraw ę do 
spoinowania (zapraw ę fugow ą) po powierzchni wykładziny paca 
gumową. Zapraw ę nale Ŝy dokładnie wcisn ąć w przestrzenie 
pomi ędzy płytkami i ruchami prostopadle do kraw ędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera si ę z powierzchni płytek wilgotn ą g ąbką. 
Świe Ŝą zapraw ę moŜna dodatkowo wygładzi ć zaokr ąglonym 
narz ędziem i uzyska ć wkl ęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje si ę poprzez przetarcie zaprawy pac ą z 
naklejon ą gładk ą g ąbką. Je Ŝeli w pomieszczeniach wyst ępuje 
wysoka temperatura i niska wilgotno ść powietrza nale Ŝy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil Ŝanie ich 
wilgotn ą g ąbką. 
 Przed przyst ąpieniem do spoinowania zaleca si ę sprawdzi ć czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek . 
Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i in nych o 
powierzchni porowatej. 
 
5.4. Okładziny ścian – wymagania ogólne 
 
5.4.1. Podło Ŝa pod okładziny 
 Podło Ŝem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozytach  
klejowych mog ą by ć: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, 
- płyty kartonowo-gipsowe. 
 Przed przyst ąpieniem do robót okładzinowych nale Ŝy sprawdzi ć 
prawidłowo ść przygotowania podło Ŝa. 
 Podło Ŝa betonowe powinny by ć czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków,  
pękni ęć i ubytków. 
 Poł ączenia  i spoiny mi ędzy elementami prefabrykowanymi 
powinny by ć płaskie i równe. W przypadku wyst ąpienia 
nierówno ści nale Ŝy je zeszlifowa ć, a ubytki i uskoki wyrówna ć 
zapraw ą cementow ą lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien 
być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,  wykonany 
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewn ętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych mo Ŝe by ć otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 
na ostro marki M4-M7. 
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 W przypadku podło Ŝy nasi ąkliwych zaleca si ę zagruntowanie 
preparatem gruntuj ącym (zgodnie z instrukcj ą producenta). 
 W zakresie wykonania powierzchni i kraw ędzi podło Ŝe powinno 
spełnia ć nast ępuj ące warunki: 
- powierzchnia czysta, nie pyl ąca, bez ubytków i tłustych plam, 

oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie 

kraw ędzi od linii prostej mierzone łat ą kontroln ą o długo ści 
2m nie mo Ŝe przekracza ć 3mm przy liczbie odchyłek nie 
wi ększej ni Ŝ 3 na długo ści łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe by ć 
wi ększa ni Ŝ 4mm na wysoko ści kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe by ć 
wi ększe ni Ŝ 2mm na 1m.  
 Nie dopuszcza si ę wykonania okładzin ceramicznych mocowanych 
na kompozytach klej ących na podło Ŝach pokrytych starymi 
powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,  cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni Ŝszej ni Ŝ M4. 
 
5.4.2. Wykonanie okładzin  
 Przed przyst ąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 
nale Ŝy przygotowa ć wszystkie niezb ędne materiały, narz ędzia i 
sprz ęt, posegregowa ć płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanowa ć sposób układania płytek.  
 Poło Ŝenie płytek nale Ŝy rozplanowa ć uwzgl ędniaj ąc ich 
wielko ść i szeroko ść spoin. Na jednej płaszczy źnie płytki 
powinny by ć rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie ć 
jednakow ą szeroko ść, wi ększa ni Ŝ połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawieraj ąca 
okre ślone w dokumentacji wzory lub składaj ąca si ę z ró Ŝnego 
rodzaju i wielko ści płytek.  
 Przed układaniem płytek na ścianie nale Ŝy zamocowa ć prost ą, 
gładk ą łat ę drewnian ą lub aluminiow ą. Do usytuowania łaty 
nale Ŝy u Ŝyć poziomicy. Łat ę mocuje si ę na wysoko ści cokołu lub 
drugiego rz ędu płytek. 
 Nast ępnie przygotowuje si ę kompozycj ę klej ąca zgodnie z 
instrukcj ą producenta. Wybór kompozycji zale Ŝy od rodzaju 
płytek i podło Ŝa oraz wymaga ń stawianych okładzinie.   
 Kompozycj ę klej ącą nakłada si ę na podło Ŝe gładk ą kraw ędzi ą 
pacy, a nast ępnie „przeczesuje” si ę z ębat ą kraw ędzi ą ustawion ą 
pod k ątem około 50º. Kompozycja klej ąca powinna by ć nało Ŝona 
równomiernie i pokrywa ć cał ą powierzchni ę podło Ŝa. Wielko ść 
zębów pacy zale Ŝy od wielko ści płytek. Prawidłowo wielko ści 
zębów i konsystencja kompozycji klej ącej sprawiaj ą, Ŝe 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimu m 65% 
powierzchni płytki. 
 Zalecane wielko ści z ębów pacy w zale Ŝności od wielko ści 
płytek podano w punkcie 5.2.1. 
 Powierzchnia z nało Ŝoną warstw ą kompozycji klej ącej powinna 
wynosi ć około 1m2 lub pozwoli ć na wykonanie wykładziny w ci ągu 
około 10-15min. 
 Grubo ść warstwy kompozycji klej ącej zale Ŝy od rodzaju i 
równo ści podło Ŝa oraz rodzaju i wielko ści płytek i wynosi 
średnio około 4-6mm. 
 Układanie płytek rozpoczyna si ę od dołu w dowolnym naro Ŝniku, 
je Ŝeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna si ę znale źć tam cała 
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płytka. Je Ŝeli pierwsza płytka nie ma by ć docinana, układanie 
nale Ŝy zacz ąć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. 
 Układanie płytek polega na uło Ŝeniu płytki na ścianie, 
doci śni ęciu i „mikro ruchami” ustawieniu we wła ściwym poło Ŝeniu 
z zachowaniem wymaganej wielko ści spoiny. Dzi ęki du Ŝej 
przyczepno ści świe Ŝej zaprawy klejowej po doci śni ęciu płytki 
uzyskuje si ę efekt „przyssania”. 
Płytki o du Ŝych wymiarach zaleca si ę dobija ć młotkiem gumowym. 
 Pierwszy rz ąd płytek tzw. cokołowy układa si ę zazwyczaj po 
uło Ŝeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyc zaj 
trzeba przycina ć na odpowiednia wysoko ść. 
 Dal uzyskania jednakowej szeroko ści spoin nale Ŝy stosowa ć 
wkładki (krzy Ŝyki) dystansowe. Zalecane wielko ści spoin w 
zale Ŝności od wymiarów płytek podano w punkcie 5.2.1. 
 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale Ŝy usun ąć 
jego nadmiar, mo Ŝna te Ŝ usun ąć krzy Ŝyki dystansowe. 
 W trakcie układania płytek nale Ŝy te Ŝ montowa ć listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewiz yjne 
szachtów instalacyjnych. 
 Drobne płytki tzw. mozaikowe s ą powierzchnia licow ą naklejane 
na papier, przez co mo Ŝliwe jest klejenie nie pojedynczej 
płytki lecz wi ększej ilo ści. W trakcie klejenie płytki te 
dociska si ę do ściany deszczułk ą do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni  krzywych 
(np. słupów) nale Ŝy u Ŝywać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po zwi ązaniu kompozycji klej ącej papier usuwa si ę po uprzednim 
namoczeniu wod ą. 
 Do spoinowania płytek mo Ŝna przyst ąpi ć nie wcze śniej ni Ŝ po 
24 godzinach od uło Ŝenia płytek. Dokładny czas powinien by ć 
okre ślony przez producenta w instrukcji stosowania zapra wy 
klejowej.  
 W przypadku gdy kraw ędzie płytek s ą nasi ąkliwe przed 
spoinowaniem nale Ŝy zwil Ŝyć je wod ą mokrym p ędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje si ę rozprowadzaj ąc zapraw ę do 
spoinowania (zapraw ę fugow ą) po powierzchni wykładziny paca 
gumową. Zapraw ę nale Ŝy dokładnie wcisn ąć w przestrzenie 
pomi ędzy płytkami i ruchami prostopadle do kraw ędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera si ę z powierzchni płytek wilgotn ą g ąbką. 
Świe Ŝą zapraw ę moŜna dodatkowo wygładzi ć zaokr ąglonym 
narz ędziem i uzyska ć wkl ęsły kształt spoiny. 
 Płaskie spoiny uzyskuje si ę poprzez przetarcie zaprawy pac ą z 
naklejon ą gładk ą g ąbką. Je Ŝeli w pomieszczeniach wyst ępuje 
wysoka temperatura i niska wilgotno ść powietrza nale Ŝy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil Ŝanie ich 
wilgotn ą g ąbką. 
 Przed przyst ąpieniem do spoinowania zaleca si ę sprawdzi ć czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek . 
Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i in nych o 
powierzchni porowatej. 
 Dla podniesienia jako ści wykładziny i zwi ększenia odporno ści 
na czynniki zewn ętrzne po stwardnieniu, spoiny mog ą by ć 
powleczone specjalnymi preparatami impregnuj ącymi. Impregnowane 
mogą by ć równie Ŝ płytki. 
 
5.5. Roboty malarskie – wymagania ogólne  
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 Do wykonywania robót malarskich mo Ŝna przyst ąpi ć po 
całkowitym zako ńczeniu poprzedzaj ących robót budowlanych oraz 
po przygotowaniu i kontroli podło Ŝy pod malowanie i kontroli 
materiałów. 
 W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów mo Ŝna 
wykonywa ć po: 
- całkowitym uko ńczeniu robót instalacyjnych tj. wodoci ągowych, 

kanalizacyjnych, z wyj ątkiem zało Ŝenia urz ądze ń ceramicznych, 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały monta Ŝ), 

- wykonaniu podło Ŝy pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed 

oszkleniem okien itp., je śli stolarka nie została wyko ńczona 
fabrycznie. 

Drugie malowanie mo Ŝna wykona ć po: 
- wykonaniu tzw. białego monta Ŝu, 
- uło Ŝeniu posadzek z przybiciem listew przy ściennych i 

cokołów, 
- oszkleniu okien, je śli nie było ono wykonane fabrycznie. 
 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ć wymaganiom normy 
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usuni ęte 
przez wypełnienie odpowiedni ą zapraw ą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by ć pozbawiona 
zanieczyszcze ń (np.: kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
 Tynki malowane uprzednio farbami powinny by ć oczyszczone ze 
starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod ą. 
Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ć śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  Uszkodzenia 
tynków nale Ŝy naprawi ć odpowiedni ą zapraw ą. 
 Wystaj ące lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powin ny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe pr zed 
malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostało ści zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 Roboty malarskie powinny by ć prowadzone: 
- w temperaturze nie ni Ŝszej ni Ŝ +5°C, z dodatkowym 

zastrze Ŝeniem, Ŝe w ci ągu doby nie nast ąpi spadek temperatury 
poni Ŝej 0°C, 

- w temperaturze nie wy Ŝszej ni Ŝ 25°C, z dodatkowym 
zastrze Ŝeniem, by temperatura podło Ŝa nie przewy Ŝszyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 Roboty malarskie mo Ŝna rozpocz ąć, je Ŝeli wilgotno ść podło Ŝy 
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowie dnich 
warto ści. 
 Prace malarskie na elementach metalowych mo Ŝna prowadzi ć przy 
wilgotno ści wzgl ędnej powietrza nie wi ększej ni Ŝ 80%. 
 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi nale Ŝy prowadzi ć z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narz ędzi oraz silników powoduj ących iskrzenie i 
mogących by ć źródłem po Ŝaru. 
 Elementy, które w czasie robót malarskich mog ą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale Ŝy zabezpieczy ć i osłoni ć 
przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.6. Roboty izolacyjne – wymagania ogólne 
 
5.6.1. Izolacja przeciwwilgociowa 
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Izolacje przeciwwilgociowe powinny składa ć si ę foli 
polietylenowej gr. 0,3 mm z zakładem na na ł ączeniach 15 cm i 
zakładem na ścianach 5 cm, oraz papy asfaltowej ze smarowaniem 
zakładów emulsj ą asfaltow ą i lepikiem asfaltowym. 

 
 
5.7. Wykonanie poszczególnych elementów 
 
5.7.1. Roboty rozbiórkowe 
Do robót rozbiórkowych poprzedzaj ących prace remontowe w 
budynku nale Ŝy zaliczy ć: 

- demonta Ŝ cz ęści fundamentów pod urz ądzenia technologiczne, 
- zerwanie posadzek w miejscach wbudowania nowych 

fundamentów pod urz ądzenia oraz w miejscu nowego kanału 
technologicznego. 

 

5.7.2. Fundamenty pod urz ądzenia 

Fundamenty pod urz ądzenia na hali technologicznej wykona ć 
nale Ŝy jako betonowe o grubo ści 40 cm, z betonu klasy B-15. 
Fundament w pomieszczeniu agregatu Ŝelbetowy z betonu klasy B-
15, zbrojony krzy Ŝowo gór ą i dołem pr ętami ∅ 10 mm. Izolacja 
fundamentów z folii polietylenowej gr. 0,3 mm z zak ładem na na 
ł ączeniach 15 cm, oraz papy asfaltowej ze smarowaniem  zakładów 
emulsj ą asfaltow ą i lepikiem asfaltowym. Na kraw ędziach styku 
fundamentów z istniej ącymi fundamentami lub posadzk ą wykona ć 
nale Ŝy dylatacj ę z ta śmy dylatacyjnej z PVC.  
 

5.7.3. Kanał technologiczny 
 Dno kanału technologicznego wykona ć z betonu B-15, ściany 
kanału z bloczka betonowego 12x38x24 cm. Izolacja k anału z 
folii polietylenowej gr. 0,3 mm z zakładem na  ł ączeniach 15 
cm, oraz papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów em ulsj ą 
asfaltow ą i lepikiem asfaltowym Przykrycie kanału krat ą 
pomostow ą ze stali nierdzewnej wysoko ści 4cm, oparta na 
kątowniku ze stali nierdzewnej 4,5x4,5 cm. Na kraw ędziach styku 
projektowanego kanału z posadzk ą wykona ć nale Ŝy dylatacj ę z 
ta śmy dylatacyjnej z PVC.     
 

5.7.4. Posadzki 
Posadzk ę uzupełni ć w miejscach likwidowanych fundamentów i 

zasypanych kanałów technologicznych. Posadzk ę wykona ć na 
zag ęszczonej warstwie piasku, z betonu B-10. Jako izola cj ę 
stosowa ć foli ę polietylenow ą gr. 0,3 mm z zakładem na  
ł ączeniach 15 cm i zakładem na ścianach 5 cm, oraz papy 
asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsj ą asfaltow ą i lepikiem 
asfaltowym. Posadzk ę w pomieszczeniach remontowanych wyło Ŝyć 
terakot ą ze spadkami w kierunku kratek ściekowych. 
 

5.7.5. Roboty wyko ńczeniowe 
 Ściany i sufity pomieszcze ń remontowanych nale Ŝy oczy ści ć 
ze starej farby i zagruntowa ć. W pomieszczeniu hali 
technologicznej i chlorowni ściany wyło Ŝyć glazur ą do wysoko ści 
2,2 m. Ściany w pomieszczeniach nale Ŝy wyszpachlowa ć i 
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dwukrotnie pomalowa ć biał ą farb ą emulsyjn ą jak i sufity w 
pomieszczeniach dy Ŝurki i chlorowni. Sufit hali technologicznej 
tylko pomalowa ć – bez szpachlowania. Stolark ę okienn ą i 
drzwiow ą nale Ŝy oczy ści ć i pomalowa ć farb ą olejn ą 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jako ść wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 
materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W z akresie jego 
obowi ązków przed przej ęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu org anizacji 
robót zawieraj ącego: mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robó t zgodnie z 
projektem i sztuk ą budowlan ą. 

 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć 
badania maj ące na celu: 
− okre ślenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 

trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

a) Wymagania ogólne 
Kontrola jako ści wykonania konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu zgodno ści z dokumentacj ą 
projektow ą oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Kontrola powinna by ć prowadzona wg ustalonego „Planu 
kontroli”, obejmuj ącego mi ędzy innymi podział obiektu na 
cz ęści podlegaj ące osobnej ocenie oraz szczegółowe 
okre ślenie zakresu, celu kontroli, cz ęstotliwo ści bada ń, 
sposobu i ilo ść pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek sporz ądzenia „Planu 
kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez In Ŝyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest  wpisem 
do Dziennika Budowy.  

b) Zakres kontroli i bada ń 
- Deskowanie: 
Kontrola deskowania przed przyst ąpieniem do betonowania musi 
być dokonana przez In Ŝyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiada ć wymaganiom zawartym w normach 
PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST . 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowa ń uniwersalnych 

przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed  

betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczno ści deskowania, 
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–  sprawdzeniu szczelno ści deskowania, 
–  sprawdzeniu czysto ści deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzch ni 

deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poło Ŝenia górnego poziomu 

betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999 . 
- Zbrojenie: 
Kontrola zbrojenia przed przyst ąpieniem do betonowania musi 
być dokonana przez In Ŝyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą oraz 
odpowiada ć wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-91/S-10042, a tak Ŝe niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje poda j ą 
powyŜej przytoczone normy. 
- Składniki mieszanki betonowej: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-08250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In Ŝynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te Ŝ, za 
zgod ą In Ŝyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale Ŝnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo Ŝliwi ć udział w 
badaniach In Ŝynierowi. 
Nale Ŝy opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu 
uwzgl ędniaj ący badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie 
kontroli” powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane 
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą ST, oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidło wości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez In Ŝyniera. 
W celu wykonania bada ń składników mieszanki betonowej nale Ŝy 
pobiera ć próbki. Ilo ść pobranych próbek powinna by ć 
okre ślona w „Planie kontroli” jako ści betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez In Ŝyniera. 
- Mieszanka betonowa: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In Ŝynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te Ŝ, za 
zgod ą In Ŝyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale Ŝnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo Ŝliwi ć udział w 
badaniach In Ŝynierowi. 
Nale Ŝy opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu dostosowany 
do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ści zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez In Ŝyniera. 
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W celu wykonania bada ń mieszanki betonowej nale Ŝy pobiera ć 
próbki. Ilo ść pobranych próbek powinna by ć okre ślona w 
„Planie kontroli” jako ści betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez In Ŝyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mie ć wła ściwo ści zgodne z 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejsz ej SST. 
- Wbudowanie mieszanki betonowej: 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by ć zgodne z 
normą PN-S-10040:1999 oraz niniejsz ą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy Ŝej przytoczona 
norma. 
- Piel ęgnacja betonu: 
Warunki piel ęgnacji betonu powinny by ć zgodne z norm ą PN-S-
10040:1999 oraz niniejsz ą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy Ŝej przytoczona 
norma. 
-  Beton: 
Na Wykonawcy spoczywa obowi ązek zapewnienia wykonania bada ń 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1 999, PN-
88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie In Ŝynierowi wszystkich wyników bada ń 
dotycz ących jako ści betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiada ć własne laboratorium lub te Ŝ, za 
zgod ą In Ŝyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezale Ŝnemu 
laboratorium. Wykonawca powinien umo Ŝliwi ć udział w 
badaniach In Ŝynierowi. 
Nale Ŝy opracowa ć „Plan kontroli” jako ści betonu dostosowany 
do wymaga ń technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny by ć uwzgl ędnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsz ą SST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo ści zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez In Ŝyniera. 
W celu wykonania bada ń betonu nale Ŝy pobiera ć próbki. Ilo ść 
pobranych próbek powinna by ć okre ślona w „Planie kontroli” 
jako ści betonu, który podlega zatwierdzeniu przez In Ŝyniera. 
Beton powinien mie ć wła ściwo ści zgodne postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
- Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonu: 
Wykończenie powierzchni betonu powinno by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje p owyŜej 
przytoczona norma. 
- Kontrola sprz ętu: 
Sprz ęt powinien by ć zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produk cji, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do wa Ŝenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki bet onowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe j, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do zag ęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urz ądze ń do piel ęgnacji i obróbki betonu. 
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− Wszystkie roboty uj ęte w niniejszej ST podlegaj ą odbiorowi, a 
ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest  wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu fak tycznie 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar r obót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi ędze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz ro boty 
dodatkowe. Roboty s ą podane w jednostkach zgodnych z 
kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien by ć wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikaj ących przeprowadza 
si ę go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnyc h – przed 
ich zakryciem. Obmiary  skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny by ć uzupełnione szkicami w ksi ędze obmiarów lub 
doł ączone w formie zał ącznika.  
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Powierzchnia (m 2) muru, okładzin, posadzek, tynków, 
wylewek betonowych. Dla stolarki – m 2. Dla fundamentów pod 
urz ądzenia – m 3. Pozostałe wg przedmiaru robót.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót z 
umową oraz okre ślenie ich warto ści technicznej.  
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odb iorów 
cz ęściowych, ogl ądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzenia z 
dokumentacj ą projektow ą.  
 

8.2. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi ko ńcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletno ści dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegaj ące na sprawdzeniu protokółów bada ń 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 

 Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru powinny by ć 
uj ęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisan e do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczn y oraz 
członków komisji przeprowadzaj ącej badania. 
 Wyniki bada ń przeprowadzonych podczas odbioru ko ńcowego 
nale Ŝy uzna ć za dokładne, je Ŝeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zostały spełnione. 
 Je Ŝeli które ś z wymaga ń przy odbiorze technicznym ko ńcowym 
nie zostało spełnione, nale Ŝy oceni ć jego wpływ na stopie ń 
sprawno ści działania przewodu i w zale Ŝności od tego okre śli ć 
konieczne dalsze post ępowanie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z obmiarem (m 2 , m 3,szt.), po odbiorach poszczególnych 
robót. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada ń. Oznaczenie 
wytrzymało ści. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada ń. Oznaczenie czasów 
wi ązania i stało ści obj ęto ści. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada ń. Oznaczenie stopnia 
zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. 
Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfika cja 
pobierania próbek. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz ęść 1: Wymagania, wła ściwo ści, 
produkcja i zgodno ść. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz ęść 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodno ści dotycz ące cementów powszechnego u Ŝytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Cz ęść 2: Ocena zgodno ści. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  
budowlanych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zenie 
reaktywno ści alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw.  
Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.  
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych wła ściwo ści kruszyw.  
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
zawarto ści zanieczyszcze ń obcych. 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
zawarto ści zanieczyszcze ń w postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
zawarto ści pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czenie 
nasi ąkliwo ści. 
PN-EN 1925:2001  Metody bada ń kamienia naturalnego. 
Oznaczenie współczynnika nasi ąkliwo ści kapilarnej. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zac zynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgod ność, 
znakowanie i etykietowanie. 
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PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zac zynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ści i ocena 
zgodno ści. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty 
gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pr ęty 
Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal okre ślonego zastosowania. Stal do 
zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr ągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne dotycz ące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okr ągłe i tarcica. Terminologia. 
Terminy ogólne wspólne dla drewna okr ągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortow ana metodami 
wytrzymało ściowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwo ździe z drutu stalowego. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy 
odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe s tosowane na 
zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budo wlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien  szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania technic zne przy 
odbiorze. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i b adania przy 
odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymaga nia i 
badania przy odbiorze. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamie nna. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odb iorze.  
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metod y bada ń. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na 
czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn ątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odp orne na 
czynniki chemiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


