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WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁO-
BRZEGACH 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w PROJEKCIE BUDOWLANYM POD NAZW Ą 
„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA 
SIEDLECKIEGO W BIAŁOBRZEGACH” 
 
 
Inwestor: 
      Gmina Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 
    
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i naleŜy je stosować w 
powiązaniu z niŜej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
Nr 
działu 

Opis 

 
451.     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                
451-2  ROBOTY ZIEMNE  
        
 
452.     ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU                   
452-1   KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE MONOLITYCZNE  
452-2  KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  
452-3   KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA    
452-4   ROBOTY MURARSKIE         
452-5   IZOLACJE           
452-6  WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO      
452-7  OBRÓBKI BLACHARSKIE  
452-8 ŚCIANKI DZIAŁOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 
 
453.     ROBOTY INSTALACYJNE  
 W częściach branŜowych       
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454.     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                     
454-1   TYNKI 
454-2   OKŁADZINY ŚCIENNE  
454-3   PODŁOśA I POSADZKI         
454-4    STOLARKA 
454-5  ROBOTY MALARSKIE  
454-6   ELEWACJA          
454-7    RUSZTOWANIA        
454-8  MONTAś ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH     
 
BOISKA  
 

1. Boisko treningowe piłkarskie z trawą sztuczną 
2. Boisko z nawierzchnią poliuretanową 
3. Boisko wielofunkcyjne z trawą sztuczną 
4. Kort tenisowy z trawą sztuczną 

 
1.4 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo uŜyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niŜ w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH  - część ogólna          
 

 3

umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje: 
Projekt zagospodarowania terenu. 
Projekt budowlany – architektura. 
Projekt budowlany – konstrukcja. 
Przedmiary robót 
Specyfikacje techniczne.  
 
2.2. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(uŜytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
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powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciąŜą one Wykonawcę. 
  
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  
uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skaŜenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Stosowany sprzęt 
nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
uŜytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kosztorysowej. 
     
3. Wymagania dotyczące materiałów,  sprzętu i transportu.  
3.1. Materiały - akceptowanie uŜytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w 
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji naleŜy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
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otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie 
Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde 
Ŝądanie. 
       
4.3.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
-datę przyjęcia placu budowy, 
-datę rozpoczęcia robót, 
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora, 
-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.  
 
Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej załoŜenia moŜe zaŜądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o duŜym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
-numerem kolejnym karty, 
-podstawą wyceny i opisem robót, 
-ilością przedmiarową robót, 
-datą obmiaru, 
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 
-ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
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Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
-decyzję o pozwoleniu na budowę, 
-protokół przekazania placu budowy, 
-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-harmonogram budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokóły odbioru robót, 
-protokóły z narad i ustaleń, 
-dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z demontaŜu 
podlegające utylizacji, 
-korespondencja na budowie.  
    
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora. 
 
4.4. Obmiar robót. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jedno-znaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-podstawę wyceny i opis robót, 
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
-datę obmiaru, 
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
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-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
-ilość robót wykonanych od początku budowy, 
-dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
4.5. Odbiór robót. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających, 
-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takŜe 
Inspektora. 
     
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
-Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
-Obmiar robót (jeśli wymagany) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
-Protokóły prób i badań. 
-Protokóły odbioru robót zanikających. 
-Rozliczenie z demontaŜu. 
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
-Wykaz przekazywanych kluczy. 
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
4.6. Podstawa płatności. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB. 
Cena  obejmuje: 
-robociznę, 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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451-2     ROBOTY ZIEMNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i zasypania ich 
wraz z zagęszczeniem dla przebudowy infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty 
ziemne 

 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyŜszej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona   
 wg wzoru: 
 
                                                                            Is = Pd/Pds   
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
                                                                             U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
 Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.4.  Zakres objęty specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
-wykonaniem i zasypaniem wykopów, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze.  
Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty naleŜy chronić 
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przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2.  Materiały 
Materiały nie występują. 
 
3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania. 
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien uŜyć koparek podsiębiernych o poj. łyŜki 0,4m3.  
W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować naleŜy sprzęt ręczny: łopaty, 
kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt określony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora  np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
4. Transport 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki  
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a 
stanem stwierdzonym w podłoŜu, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo naleŜy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę moŜliwości określić ich 
rzeczywiste połoŜenie. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym połoŜeniem urządzeń, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w 
celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie  wykopów   moŜe   nastąpić  po  wykonaniu   robót  przygotowawczych   i   po 
wyraŜeniu zgody przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeŜeli zaŜąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia 
robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych. 
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5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie takŜe przy uŜyciu 
narzędzi ręcznych. NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w 
dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu. 
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i 
uzgodnione z Inspektorem.  
 
5.3.  Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez   Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę 
o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie 
gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do 
zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez InŜyniera składowisko.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie  ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne naleŜy wykonać w zakresie i      
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
 
Dokładność robót: 
-odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm, 
-pochylenie skarp wykopów nie powinno się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej  niŜ 10%, 
-powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać 
do: 
-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-dziennika budowy. 
 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
-prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
-przygotowanie terenu, 
-rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
-wymiary wykopów, 
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
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czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości 
co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W 
przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 
robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
-wszelkie prace pomiarowe, 
-odspojenie gruntu, 
-załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  
-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości uzyskania właściwych 
wskaźników zagęszczenia 
-wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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452.  ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  
 
452-1  KONSTRUKCJE BETONOWE I śELBETOWE MONOLITYCZNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iŜ 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,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. 
Nasiąkliwość 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  
przepuszczalności 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 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 452-1 
 

 17

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem podkładów betonowych, 
-wykonaniem stóp, ław, płyt fundamentowych, ścian Ŝelbetowych, 
-wykonanie belek, nadproŜy, podciągów, słupów i wieńcy Ŝelbetowych, 
-płyt stropowych, schodów Ŝelbetowych, ścianek kolankowych, gzymsów, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2 Beton – beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B30, B30W3   
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. KaŜda 
partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . Wymagania 
co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
-nasiąkliwość nie większa jak 4%  
-mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%,  
-spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3 Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-B-06712  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
 
2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
-folie z tworzyw sztucznych, 
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-włóknina  
 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Dopuszcza się uŜycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.  
Deskowanie tradycyjne 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
D95017, Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Chropowatość powierzchni deskowania poniŜej 2 mm. 
 
2.6 Stal zbrojeniowa  
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
-pompy do betonu 
-drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
-polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
4. Transport 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
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rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
-70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
-30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wykonanie deskowania   
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i 
demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową naleŜy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem.  
 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę 
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betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki 
wibracyjne. 
 
5.5  Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.6  Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze 
zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
5.7  Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.8  Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
 
5.9 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.9.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10 Pielęgnacja betonu 
5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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5.10.2 Okres pielęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
 
5.11 Usuwanie deskowań i stemplowań 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliŜony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
5.12 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm. 
 
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
6.2 Kontrola betonu  
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Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla kaŜdej 
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z 
atestem.  
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 
warunkach zbliŜonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji 
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i 
SST.  
6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l m3 elementu obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie elementu  , 
-wykonanie deskowania, 
-wykonanie zbrojenia, 
-wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
-pielęgnację betonu , 
-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur.  
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452-2   KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iŜ 
dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-ułoŜeniem nadproŜy prefabrykowanych, 
-wykonaniem przekrycia stropodachu płytami korytkowymi, 
-wykonaniem stopni z prefabrykowanych płyt typu filigran, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
2.2 Prefabrykowane nadproŜa typu L, BT, N, D 
Charakterystyka belek: 
-wysokość      19 cm 
-szerokość       9 cm 
-grubość          6 cm 
Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
-skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
-szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
-długość: do 30 mm 
Klasa odporności ogniowej „B”. 
 
2.3. Płyty dachowe korytkowe 
Płyty dachowe korytkowe występują w dwóch odmianach tj. otwarte i zamknięte. Płyty 
przeznaczone są dla budownictwa realizowanego metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi. 
Niewielki cięŜar oraz moŜliwość stosowania w róŜnych układach konstrukcyjnych umoŜliwiają 
powszechne stosowanie płyt w budownictwie ogólnym i uprzemysłowionym. 
Parametry techniczne: 
-maksymalne obciąŜenie zewnętrzne 2,0 kN/m2 
-szerokość modularna 30 cm i 60 cm 
-długość od 180 cm do 300 cm w przedziale co 30cm 
-wysokość 10 cm 
-grubość płyty górnej 2,5 cm 
-minimalna szerokość podpór 12 cm 
 
2.4. Płyty Filigran 
-rozpiętość standardowa - do 9,5 m  
-szerokość max - do 2,5 m  
-grubość płyty - 5 - 7 cm  
-grubość stropu - od 14 cm  
-obciąŜenia uŜytkowe - 1,5 - 10 kN  
-grubość warstwy nadbetonu: 0.09- 0,20 m  
-beton prefabrykatu: klasa B 20 i wyŜsza (min. B 15)  
-odporność ogniowa: 1 godz. 
-zbrojenie kaŜdego styku płyt co eliminuje efekt klawiszowania. 
-montaŜ bez uŜycia kosztownych i pracochłonnych deskowań, jedynie z uŜyciem podpór 
montaŜowych 
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Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
-samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
-samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadproŜowe mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Belki nadproŜowe 
5.1.1 Kształtowanie nadproŜy w ścianach 
-Układanie belek w nadproŜu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19" w nadproŜu niezaleŜnie od grubości ściany jest 
następujący:  
a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu 
otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 
b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami do 
siebie 
-Układanie belek w nadproŜu ścian zewnętrznych 
Układ belek nadproŜowych w ścianach zewnętrznych moŜna podzielić na dwie grupy: 
a) nadproŜa bezwęgarkowe 
b) nadproŜa z węgarkami 
RóŜnica w tych grupach polega na ułoŜeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek nadproŜowych 
niezaleŜnie od grubości ściany jest następujący: 
a) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, w 
celu umoŜliwienia ocieplenia 
b) belka środkowa najbliŜsza skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona 
plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciąŜenie stropem w fazie 
montaŜu. Odnosi się to szczególnie do belek nadproŜowych typu "N". 
 
5.1.2 Wytyczne montaŜu nadproŜy 
NadproŜa z belek prefabrykowanych typu montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 
Ze względu na charakter pracy montaŜ nadproŜy odbywa się w odmienny sposób dla ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
1. NadproŜa w ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami 
W ścianach zewnętrznych obciąŜonych stropami montaŜ nadproŜy powinien odbywać się w 
następujący sposób:  
a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki 
nadproŜa typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. 
Belki układa się na oporach na zaprawie cementowej. 
Układanie belek nadproŜowych naleŜy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki węgarkowej (przy 
oknach z węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyŜszym pozostałe elementy zgodnie z 
zasadami układania belek. 
b) Po ułoŜeniu belek prefabrykowanych na murach naleŜy w nadproŜu ułoŜyć ocieplenie ze 
styropianu lub gazobetonu. 
Po wykonaniu tych czynności nadproŜe wypełnia się betonem. 
Oblicowanie wewnętrznej strony nadproŜa wraz z ociepleniem wykonuje się po ułoŜeniu stropu i 
wykonaniu wieńca 
c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę typu "L 19" obciąŜoną 
bezpośrednio stropem naleŜy podstęplować. 
Stemplowanie naleŜy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu 
podparcia nie przekraczała 25 cm. 
Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 
d) Po wykonaniu powyŜszych czynności moŜna przystąpić do układania stropu prefabrykowanego 
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lub betonowania stropu wylewanego. 
Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej moŜna nie wykonywać w przypadku układania stropu na 
ryglach. 
e) Po ułoŜeniu stropu betonuje się wieńce. 
Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec betonuje się razem ze stropem. 
Wieniec zbrojony jest górą i dołem po 2 śr. 10; marka betonu w wieńcu B15 
f) Po stęŜeniu wieńca, lecz nie wcześniej niŜ 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, 
moŜna usunąć stemplowanie nadproŜa 
g) Po związaniu wieńca wykonuje się ściany i mury podokienne następnej kondygnacji. 
2. NadproŜa w ścianach zewnętrznych nie obciąŜonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciąŜonych stropami montaŜ nadproŜy powinien odbywać się w 
następujący sposób: 
a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadproŜowej typu "N" naleŜy dać belki nadproŜowe typu "S" 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu powyŜszych czynności moŜna przystąpić do układania stropu prefabrykowanego 
lub betonowania stropu wylewanego 
d) Po ułoŜeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 śr. 10. 
W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu 
e) Po stęŜeniu wieńca, lecz nie wcześniej niŜ po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania 
betonu, moŜna przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych następnej kondygnacji 
3. NadproŜa ścian wewnętrznych 
MontaŜ nadproŜa w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem 
kolejności poszczególnych czynności: 
a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproŜy 
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu wypełnienia moŜna przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania 
stropu i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 
 
5.2. UłoŜenie płyt korytkowych 
5.2.1.  Przekrycie dachów płytami Ŝelbetowymi korytkowymi 
Płyty Ŝelbetowe korytkowe zamknięte układać na ściankach podparcia  na  warstwie zaprawy 
cementowej 1:4., zaprawa powinna być rozłoŜona na całej powierzchni ścianki. Minimalna długość 
oparcia płyt  4 cm. 
 
5.2.2.  Wymurowanie ścianek pod płyty korytkowe 
Pod oparcie płyt korytkowych wymurować ścianki z cegły pełnej, gr.1/2 cegły.  
Przed wykonaniem ścian naleŜy oczyścić miejsca, w których będą wznoszone. Przygotowanie 
zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych 
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uŜyć do wznoszenie murów. Gęstość 
zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stoŜka pomiarowego w granicach 6÷8 cm .W trakcie 
wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Przycinanie cegieł 
wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu 
murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Po kaŜdej przerwie we wznoszeniu 
murów naleŜy ostatnią warstwę cegieł pokryć zaprawą i wyrównać. Ocenie przy odbiorze robót 
podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. Zaprawa stosowana do wykonania murów musi 
być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
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5.3. Układanie płyt typu filigran. 
Płyty przewozi się zgodnie z załączonymi do projektu rysunkami montaŜowymi - montuje 
dźwigiem. Jednym samochodem przewozi się około 150 m2 płyt. Koszt projektu oraz koszt 
transportu zawarte są w całkowitym koszcie stropu. Przed montaŜem płyt trzeba przygotować 
podpory montaŜowe: ustawić je w rozstawie określonym w projekcie i wypoziomować . Na 
podporach stałych (na przykład ścianach) układa się warstwę zaprawy cementowej grubości 2 cm. 
Niektórzy producenci dopuszczają (jeŜeli głębokość oparcia płyty na podporze jest mniejsza niŜ 4 
cm) układanie płyt bezpośrednio na podporze. 
Na tak przygotowanych podporach stałych i montaŜowych układa się płyty. Montują je trzy osoby: 
jedna obsługuje dźwig, a dwie korygują ułoŜenie płyt na podporach. Numer przyporządkowany 
kaŜdej płycie ułatwia jej lokalizację. 
Następnie zbroi się wieńce oraz układa dodatkowe zbrojenie warstwy monolitycznej przewidziane 
w projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza się przed wypełnieniem mieszanką betonową: mniejsze 
otwory - styropianem, a większe - deskami. Kratownice przechodzące przez światło otworu 
pozostawia się w prefabrykacie aŜ do czasu usunięcia podpór montaŜowych, a następnie wycina. 
Po zakończeniu montaŜu zbroi się teŜ podłuŜne styki płyt (na zdjęciu) siatką lub prętami 
(minimalne zbrojenie: pręty średnicy 6 mm, długości 0,48 m w rozstawie 0,30 m). Zbrojenie to 
zapobiega klawiszowaniu, czyli nierównomiernemu odkształcaniu się poszczególnych fragmentów 
stropu. Na tak przygotowaną konstrukcję układa się warstwę betonu klasy minimum B20, 
wykonując jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. Ściany wyŜszej kondygnacji moŜna 
budować zanim strop - po 28 dniach - uzyska pełną wytrzymałość. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót 
zgodnie z PB. 
 
6.2 Kontrola dokładności montaŜu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montaŜu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 
-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuŜ: +/- 6 mm 
 
Sprawdzeniu podlega: 
-osiowość ustawienia lub ułoŜenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. 
Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-1 m wykonania nadproŜa, 
-1 m2 wykonania przekrycia 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
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Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproŜa która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 przekrycia i płyty korytkowej, która 
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych elementów do wykonania przekrycia. 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
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452-3  KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej. 

 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-przygotowaniem i montaŜem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, 
-przygotowaniem i montaŜem zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II i A-III, 
-wykonanie nadproŜy z kształtowników stalowych, 
-wykonaniem konstrukcji z kształtowników 
-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami, 
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 
Gatunek  stali Średnica  

pręta 
Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
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St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
kaŜdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 
być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania 
powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty 
dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm 
na 1 m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 
 
2.2 Kształtowniki stalowe. 
Kształtowniki stalowe  posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki  przed  
zamontowaniem  naleŜy  oczyścić z  łuszczącej się  rdzy,  zabrudzeń z zaprawy,  zatłuszczeń 
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i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów 
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi 
Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
 
2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
-do 80 mm – 3 do 12 m; 
-80 do 140 – 3-13 m; 
-powyŜej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla 
długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 
2.2.2. Kątowniki  
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
-do 45 mm – 3 do 12 m; 
-powyŜej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości 
większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
2.2.3 Blachy 
- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700 mm i 
długościach: 
-dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
-dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
- Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyŜej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych. 
- Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.4.Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
-przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
-przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
-przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
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2.2.5.Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
-przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
-przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
2.2.6. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, . Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 
-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil 
-gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.7. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 
 
2.7.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
-zaświadczenie jakości 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta. 
 
2.8. Farby ochronne 
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2.9. Cięgna typu np. Halfę, np. Detan 
 
2.10. Konstrukcja stalowa podłogi podniesionej 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze 
powinny być odpowiednio urządzone: 
-spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
-stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
4.1 Wymagania ogólne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 
Transport pionowy za pomocą dźwigu 
 
4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, 
długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 452-3 
 

 3636 

zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montaŜu czy to w warsztacie, czy teŜ na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, Ŝe plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  Architekta i 
Inspektorów Nadzoru oraz Ŝe wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montaŜu zostały 
zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montaŜu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montaŜu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iŜ 
montaŜ moŜna przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, 
powodujących opóŜnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.Wszystkie prace 
wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez 
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych naleŜy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła 
technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o duŜej wytrzymałości  -  dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych naleŜy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostroŜności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 
nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani teŜ nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej 
wskazana jest obróbka na prasach aniŜeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych naleŜy wykonać przy pomocy 
noŜyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 
związku z tym, cięcia wykonane noŜycami nie wymagają juŜ obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. JeŜeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
naleŜy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne naleŜy dokładnie 
oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o duŜej 
wytrzymałości naleŜy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba Ŝe  Architekt i 
Inspektorzy Nadzoru wyraŜą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu 
połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo 
jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni 
połączeń na śruby o duŜej wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia 
wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  Architekta i Biuro 
Projektowe. (Współczynnik ten nie moŜe być niŜszy niŜ 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uwaŜany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on równieŜ dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i 
na placu budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
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Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.3 MontaŜ elementów stalowych 
MontaŜ konstrukcji stalowych naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W kaŜdym stadium montaŜu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciąŜeniami montaŜowymi, sprzętem i materiałami. Roboty naleŜy tak wykonywać, aby Ŝadna 
część konstrukcji nie została podczas montaŜu przeciąŜona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezaleŜnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji naleŜy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niespręŜanym nie 
powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w 
razie konieczności rozwiercać.  
 
MontaŜ na placu budowy 
NaleŜy  tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w naleŜytym porządku, a 
w szczególności w komplecie dla kaŜdego odcinka - od części największych do najmniejszych 
elementów składowych. 
Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania robót.Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny 
spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne naleŜy przemieszczać z 
naleŜytą ostroŜnością.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i 
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące 
wszystkich czynności montaŜowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów 
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi 
usztywnieniami za pomocą odciągów, jeŜeli okaŜe się to konieczne), strzałki montaŜowe 
wewnętrzne związane z fazami montaŜu, itd. 
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Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne 
do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak równieŜ do manewrowania specjalnych konwojów na 
terenie obiektów budowlanych juŜ ukończonych lub znajdujących się w pobliŜu. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp.  Rodzaj odchyłki     Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   - 5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu    - 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750     - nie więcej   niŜ 15 mm 
 4  wygięcie belki lub słupa l/750     - nie wiece niŜ 15 mm 
 
5.3.1 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.3.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.4. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: 
-o 5% – dla spoin czołowych 
-o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin; przetopienie grani wymaganą technologię 
spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 
 
5.5. MontaŜ nadproŜy stalowych 
Przed przystąpieniem do montaŜu miejsce montaŜu belek stalowych i nadproŜy podstęplować po 
obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaŜ nadproŜa w 
rozstawie max. co 1 m.  Podstęplować naleŜy równieŜ strop na kondygnacji poniŜej w miejscu 
prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie 
stropów moŜna zdemontować. 
Poza projektowaną szerokość otworów wykuć otwory na całą grubość ściany. Wymiar otworów 
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zaleŜy od wysokości belek i ich długości oparcia.  
W otworach zabetonować (beton-wyklucza się stosowanie zaprawy) poduszki dla podparcia belek. 
Jednostronnie podłuŜnie rozkuć ścianę na głębokości nie większą od szerokości półki dwuteownika 
+ 5 cm i moŜliwie najmniejszą wysokość tak, aby ułoŜyć belkę na przygotowanych wcześniej 
poduszkach. Wypełnić szczelnie szczelinę między górną półką belki a spodem muru stosując 
zaprawę cementową 1:3 lub zaprawę szybkowiąŜącą . Na długości wypełnienia pozostawić co ok. 
0,75 m przerwy o długości max. 0,10m. W przypadku „sypiącego” się muru, po ułoŜeniu drugiej 
belki naleŜy załoŜyć w nich ceowniki 60 o długości równej ściany.  Dolną półkę belki podklinować 
drewnianymi klińcami co ok. 0,75m  Po przeciwnej stronie ściany wykonać bruzdę rozkuwając 
ścianę . UłoŜyć drugą belkę i obie belki połączyć śrubami Wypełnić szczelinę nad górną półką oraz 
otwory. Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości naciąć obustronnie ścianę wzdłuŜ 
pionowych krawędzi projektowanego otworu.  Po uzyskaniu przez wypełniającą zaprawę pełnej 
wytrzymałości, rozpocząć rozkuwanie ściany w obrębie projektowanego otworu, rozpoczynając 
obustronnie od środka. WzdłuŜ dolnych krawędzi nadproŜa załoŜyć kątowniki i długości równej 
dwuteowników. Bloki belek uzupełnić szczelnie cegłą na zaprawie, owinąć siatką Rabitza i 
otynkować.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym. MoŜliwe, Ŝe w zaleŜności od 
rzeczywistej sytuacji, konieczne będzie wprowadzenie do przedstawionego rozwiązania pewnych 
modyfikacji.  
 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 
Elementy stalowe naleŜy oczyścić poprzez piaskowanie – przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 
8501-02. Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni. 
Warstwa I – podkład dwuskładnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku 
SIGMACOVER CM PRIMER – grubość powłoki 90 µm, 
Warstwa II – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana izocyjanianem 
alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 50 µm.   
MoŜliwe jest stosowanie innych powłok malarskich (równowaŜnych) po uzgodnieniu z 
projektantem.  
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanej konstrukcji i zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. Do 
obliczenia naleŜności przyjmuje się m² blach. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy  
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera 
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oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
   Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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452-4  ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem ścian z boczków betonowych grubości 24cm, 
-wykonaniem ścian konstrukcyjnych i działowych cegły pełnej ceramicznej, 
-murowanie z bloczków wapienno piaskowych, 
-wykonaniem okładzin z cegły pełnej ceramicznej, 
-wykonaniem ścian wewnętrznych z cegły z bloków wapienno piaskowych np. Silka, 
-wykonaniem oblicowania ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej, 
-wykonaniem ścian z bloczków z betonu komórkowego, 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Wyroby ceramiczne 
2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być 
taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 
-2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.3.2. Cegła klinkierowa 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Ściskanie: Klasa 12 
Wypalanie: (DIN 4102) klasa produktu A1 
Nasiąkliwość: 11-13% - w zaleŜności od danego produktu 
Zachowanie na działanie płynów: potwierdzona mrozoodporność, Ŝadnych pęknięć 
Specjalna pojemność wody: 1,01 kJ (kg K)  
Oddziaływanie chemiczne: zgodne z normą (agresywne gazy, olej, materiały rozpuszczalne, 
benzyna) mieszczą się w granicy wartości normy DIN 105 
Oddziaływanie biologiczne: potwierdzone przeciw nasiąkliwości i mrozoodporności według normy 
DIN 105 
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2.4.Bloki wapienno piaskowe np. Silka 
 

nazwa 
wyrobu 

wymiary 
dł. x szer. 
x wys.  
[mm] 

ilość 
cegieł na 

1m2 muru 

ilość cegieł 

w 1m3 
muru 

masa 
[kg]  

klasa 
wytrzymało
ści [MPa] 

gęstość 
objętościowa 

[kg/dm3] 

zuŜycie 
zaprawy na 

1m2 muru 

(gr. spoiny 
2mm) 

[litry]  [kg] 
SILKA E drąŜone 

SILKA E8 
333 x 80 x 
198 15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5 

SILKA E12 
333 x 120 
x 198 15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2 

SILKA E15 333 x 150 
x 198 

15,0 100,0 13,9 15, 20 1,41 2,1 2,8 

SILKA E18 333 x 180 
x 198 

15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3 

SILKA E24 333 x 240 
x 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 4,5 

 
2.5. Bloczki betonowe  
Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian piwnic 
wykonywane z betonu klasy B15  
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
-wyciag jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do 
kierunku jazdy. Cegła dziurawka powinna być układana na środku transportowym szczelnie jedna 
obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca 
między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione 
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materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych  
montujemy ościeŜnice stalowe, a w naroŜnikach  kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry 
ościeŜnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. NadproŜa nad otworami 
drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek  
(ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w 
pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. 
Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niŜszego od projektowanego ppbs. 
Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o 
konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproŜa beton z nadmiarem 
i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu moŜna przystąpić do 
wykonania ściany na nadproŜu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
 
5.2.  Mury z cegły pełnej i bloczków  
a) Spoiny w murach. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie          
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
-JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna 
być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3.  Mury z bloków np. Silka 
W przypadku systemu SILKA E istotne jest właściwe ułoŜenie pierwszej warstwy. NaleŜy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoŜa i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 452-4 
 

 4545 

systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umoŜliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej 
spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 
W celu uzyskania Ŝądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieŜąco kaŜdego bloczka. 
MoŜna teŜ posłuŜyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-nałoŜenie i rozprowadzenie zaprawy przy uŜyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
-układanie bloczków, 
-dociskanie kaŜdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Ścianki działowe 
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych 
warstw. Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyŜką z gracą. Co drugą warstwę 
naleŜy zakotwić do ściany nośnej przy uŜyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
JeŜeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
moŜna to wykonać na kilka sposobów: 
-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
-za pomocą gilotyny. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych. 
 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze cegły i bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu   
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– na 1 m długości 
– na całej długości 

1 
15 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m2  ściany.  
 
8. Odbiór robót. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
-wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-protokół odbioru robót zanikających 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montaŜowych, zapewnienie na placu budowy 
warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony środowiska i  uporządkowanie terenu 
budowy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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452-5  IZOLACJE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, 
-izolacji poziome ścian z folii PE, 2x papa asfaltowa, 
-izolacji poziomej podłóg, dachu, 2x folia PE 0,2mm, 
-izolacji ścian fundamentowych i płyty fundamentowej 2x Abizol R+P+membrana kubełkowa, 
-izolacji ścian fundamentowych i zewnętrznych przyziemia z wełny np. Ursa KDP2/V, 
-izolacji podłogi ze styropianu np. Floomate 500, 
-izolacji dachu z wełny mineralnej, 
-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej, 
-dylatacji ze styropianu, 
-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm, 
-izolacji stropów z polistyrenu ekstradowanego, 
-izolacji z pap asfaltowych na lepiku, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
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źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
  
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 
do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i 
niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo 
dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co 
eliminuje powstawanie mostków termicznych 
 
2.2.1. Płyty styropianowe Floormate 
Długość  1250 mm  
Szerokość  600 mm  
Grubość  30-120 mm   
Powierzchnia  gładka   
Wykończenie krawędzi  schodkowe   
Wsp. przewodzenia ciepła λ [W/mK]  dN ≤70 mm - 0,036 dN >70 mm - 0,038   
Nasiąkliwość poprzez długotrwałe (28 dni) zanurzenie w wodzie [%]  <0,5   
Gęstość pozorna  38 kg/m3  
Klasyfikacja ogniowa  samogasnąca   
Maks. temperatura stosowania +75°C   
Wytrzymałość na ściskanie lub napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 500 kPa  
 
2.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
-ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 
-nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. Wełna mineralna 
i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości 

i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 słuŜą 
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do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako 

wypełniacze ścian działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  do ocieplania ścian 

zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyŜej 110 g/ m3 do izolacji 
stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach 
dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą.  
 
2.3.1. Wełna mineralna np. URSA KDP 2 / V 
Płyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej wełny szklanej; pokryta jednostronnie welonem 
szklanym, komprymowana, paroprzepuszczalna, włókna hydrofobizowane. 
Własności: 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/m K 
- Materiał niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1 
- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kolorze jasnoŜółtm lub czarnym 
 
2.4.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy 
powinna mieć równomiernie rozłoŜoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
-warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona 
do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i 
zgrzewana na zakład; 
-warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z 
posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 
 
2.5.Papa asfaltowa izolacyjna 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na 
kaŜde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 
-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
2.6 Folie: polietylenowa i kubełkowa 
 
2.7. Izolacja z mas asfaltowych Abizol 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt   
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji uŜywać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
4.1 Papa termozgrzewalna 
Pakowanie  
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o 
średnicy nie mniejszej niŜ 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem .  
Na kaŜdej rolce papy naleŜy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 
a) nazwą i adresem producenta 
b) oznaczeniem 
c) wymiarami 
d) datą produkcji 
e) napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leŜącej , najwyŜej w dwóch warstwach . 
Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniŜej +5C „ 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co 
najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem daty produkcji . 
Przechowywanie 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem , 
w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników.  
Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej     
warstwie . Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 szt. rolek papy a odległość  
między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm 
Transport 
Rolki papy naleŜy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie , w  
pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy naleŜy układać 
tak , aby uniemoŜliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy . Rolki papy mogą być 
przewoŜone w kontenerach lub na paletach  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
-Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
-Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  naleŜy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 
kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 
3 cm. 
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-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy; powinny być równe i czyste  
-UłoŜenie termoizolacji luzem na podłoŜu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i 
dachu 
-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
-Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 
butan naleŜy prace prowadzić według zasad: 
-palniki gazowe naleŜy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę  papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania 
i nie powinien kopcić, 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 
izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
 
1. Przygotowanie podłoŜa: 
-podłoŜe musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciąŜeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takŜe podczas prowadzenia robót, 
-podłoŜe powinno być równe, 
-podłoŜe z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji, 
2. Zgrzewanie papy: 
-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z kaŜdej strony do 
środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoŜe jednocześnie wolno rozwijając 
rolkę  
-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoŜa, 
-zakład wzdłuŜny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuŜ 
brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość 
min. 12 cm, 
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-zakład wzdłuŜny i poprzeczny papy podkładowej naleŜy wykonać zachowując te same szerokości 
jak w papie wierzchniego krycia, 
-zakłady papy naleŜy wykonać ze szczególną starannością, gdyŜ jakość ich wykonania w duŜym 
stopniu decyduje o szczelności; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej 
moŜna posypać posypką, 
-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia naleŜy nieco dłuŜej podgrzać papę 
spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 
zgrzewu, 
-zakłady poprzeczne papy naleŜy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w 
jednej linii, a zakłady wzdłuŜ wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 
względem siebie o połowę szerokości rolki, 
-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, naleŜy zastosować klin 
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin 
styropianowy naleŜy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę naleŜy 
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyŜszego 
punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną 
listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem, 
-w temperaturach niŜszych niŜ +5ºC nie naleŜy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a 
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niŜszych niŜ 0ºC.  
 
5.4. Izolacje papowe 
-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 
z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na 
sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
-Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.5. Izolacje z folii kubełkowej.  
Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając ją charakterystycznymi 
wytłoczeniami w stronę ściany. Dolna krawędź membrany powinna być umieszczona powyŜej 
wysokości rur drenaŜu. Górną zaleca się układać tak, by zachodziła na warstwę izolacji bitumicznej 
z zakładem około 10 cm. Membranę moŜna takŜe układać pionowymi pasami, jednak wówczas 
wymagany jest kilkucentymetrowy zakład. Do ściany folię tłoczoną mocuje się mechanicznie za 
pomocą gwoździ, lub specjalnymi kołkami uszczelniającymi otwór. Stosowane są takŜe listwy, 
które mają otwory wentylacyjne i umoŜliwiają usuwanie wilgoci spod folii. 
 
6.Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
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ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
         Instrukcje wybranych producentów. 
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452-6   WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy 
powinna mieć równomiernie rozłoŜoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
-warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona 
do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i 
zgrzewana na zakład; 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 452-6 
 

 5555 

-warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z 
posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, butla gazowa na gaz 
propan – butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
4.1 Papa termozgrzewalna 
Pakowanie  
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o 
średnicy nie mniejszej niŜ 80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem .  
Na kaŜdej rolce papy naleŜy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 
a) nazwą i adresem producenta 
b) oznaczeniem 
c) wymiarami 
d) datą produkcji 
e) napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leŜącej , najwyŜej w dwóch warstwach . 
Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniŜej +5C „ 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co 
najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce , z wyjątkiem daty produkcji . 
Przechowywanie 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed zawilgoceniem , 
w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników.  
Rolki papy naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej     
warstwie . Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 szt. rolek papy a odległość  
między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm 
Transport 
Rolki papy naleŜy przewozić środkami transportowymi , układane w jednej warstwie , w  
pozycji stojącej   zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy naleŜy 
układać tak , aby uniemoŜliwi ć przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy . Rolki papy mogą 
być przewoŜone w kontenerach lub na paletach . 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ 
+50C. 
-Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
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atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 
wiatr utrudniający krycie. 
-Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 
-Papa powinna być przed uŜyciem przez  około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie 
niŜszej niŜ 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu dla rozprostowania, 
aby uniknąć tworzenia się garbów po ułoŜeniu jej na dachu. 
-Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania. 
 
5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 
butan naleŜy prace prowadzić według zasad: 
-palniki gazowe naleŜy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoŜe i wstęgę  papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania 
i nie powinien kopcić, 
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 
izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
 
1. Przygotowanie podłoŜa: 
-podłoŜe musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciąŜeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takŜe podczas prowadzenia robót, 
-podłoŜe powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, 
przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,  
-podłoŜe z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;  
2. Zgrzewanie papy: 
-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z kaŜdej strony do 
środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoŜe jednocześnie wolno rozwijając 
rolkę  
-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoŜa, 
-zakład wzdłuŜny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuŜ 
brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość 
min. 12 cm, 
-zakład wzdłuŜny i poprzeczny papy podkładowej naleŜy wykonać zachowując te same szerokości 
jak w papie wierzchniego krycia, 
-zakłady papy naleŜy wykonać ze szczególną starannością, gdyŜ jakość ich wykonania w duŜym 
stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na 
całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 
asfaltowej moŜna posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 
-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia naleŜy nieco dłuŜej podgrzać papę 
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spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 
zgrzewu, 
-zakłady poprzeczne papy naleŜy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w 
jednej linii, a zakłady wzdłuŜ wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 
względem siebie o połowę szerokości rolki, 
-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, naleŜy zastosować klin 
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin 
styropianowy naleŜy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę naleŜy 
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyŜszego 
punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną 
listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 
-do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów 
dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie duŜych ruchów 
termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zaleŜy nam na wieloletniej trwałości 
izolacji, naleŜy uŜywać pap z asfaltem modyfikowanym, 
-w temperaturach niŜszych niŜ +5ºC nie naleŜy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a 
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niŜszych niŜ 0ºC.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z 
obróbkami.  
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
-wykonanie czynności wymienionych w SST 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   Instrukcje montaŜu wybranego producenta papy termozgrzewalnej 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 452-7 
 

 5858 

452-7   WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej,  
-obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Zaprawa cementowo – wapienna wg ST pkt.452-3 Roboty murowe. Rynny i rury spustowe z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uŜytku w krajach UE 
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Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: noŜyce do cięcia 
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub noŜyce wibracyjne do 
blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Przed montaŜem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoŜe zaprawą , dając mu 
mały spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłoŜu układa się obróbki na 
zaprawie cementowej. 
Roboty blacharskie z blachy  moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
5.2. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niŜ 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej 
niŜ 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane 
wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 
 
5.3. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoŜa. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
Sprawdzenie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
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dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŜu wybranego producenta. 
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. NaleŜy 
takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności naleŜy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego . NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.   
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
-poprawność mocowania obróbek do podłoŜy 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126         Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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452-8  ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPS OWO-
KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek działowych, sufitów podwieszonych z 
płyt  gipsowo-kartonowych, kabin sanitarnych związanych z przebudową infrastruktury obiektu 
STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem :  
-ścianek działowych, 
-sufitów podwieszonych, 
-kabin sanitarnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
- Płyty gipsowo-kartonowe: 
Płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 1,25 cm, 
-Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt. 
-Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 
-Gips szpachlowy 
-Taśma naroŜnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 
-Profile stalowe zimnogiete dla ścianek. 
-Konstrukcja szkieletowa metalowa, złoŜona z profili i wieszaków ze stali galwanizowanej.  
 
-Sufity podwieszane: 
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-sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej z pokryciem aluminiowym, wymiar 
modularny kasetonów 60x60 np. „Owa Coustic”  
-sufity podwieszane modułowo, gipsowo kartonowe w okleinie faktury z drewna o module 
60x60cm 
 
-Kabiny sanitarne, ustępowe z drzwiami z płyty MDF w ramach alumiowych. 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881)  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ścianki i obudowy 
Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili 
stalowych mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na odcinku 
umoŜliwiającym ułoŜenia izolacji. Zakleić naleŜy połączenia między płytami i połączenia płyt ze 
ścianami taśmą spoinową. NaroŜniki wypukłe wzmocnić taśmą naroŜnikową. Następnie 
szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty wykonać z rusztowań. Roboty oraz 
wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w pomieszczeniach:   
temperatura otoczenia ponad + 15 Co, wilgotność powietrza do 70 %. 
 
5.2. Sufity podwieszone 
-Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 
NaleŜy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a takŜe czy 
listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć 
moŜliwie najdłuŜszych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  
-Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi. 
UŜycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 
NaleŜy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.   
-NaroŜniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach naroŜnych.  
-Konstrukcja nośna 
JeŜeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 
tam, gdzie to moŜliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce 
zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu  
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w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 900 mm dla uzyskania 
siatki modularnej 900 mm x 900 mm i stosowania płyt o wymiarach 900 x 900, na odpowiedniej 
wysokości i wypoziomowane.  Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych 
w odległości 150 mm od punktu rozpręŜenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego 
wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm.  
Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać cięŜar instalacji i dodatkowych akcesoriów 
montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
-Klipsy mocujące  
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, hallach wejściowych, 
klatkach schodowych oraz miejscach naraŜonych na róŜnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. . Najczęściej stosuje się 
dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  
-Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili 
nośnych tak, aby ich niŜsze końce były umieszczone w tym samym kierunku.  
-Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) słuŜące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. NaleŜy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, Ŝe posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
-Do realizacji podwieszonego sufitu moŜna przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione wszyskie 
następujące warunki: 
-podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być suche na powietrzu” (przez 
termin ”suchy  na powietrzu” rozumiemy wilgotność maksymalną 5% masy wody wprowadzonej 
do masy podkładu suchego, mierzoną wilgotnościomierzem na powierzchni); 
- pomieszczenie musi być oszklone i  chronione przed złymi warunkami atmosferycznymi; 
- pomieszczenie nie moŜe być naraŜone na ponowne nawilgocenie; 
- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają termoizolację; 
- dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej wilgotności 
powietrza musi się  mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 °C i 24 °C. 
WyŜej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku. 
    
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania dla ścianek działowych i obudów 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niŜ 2 
mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niŜ 1,5 mm na 1 m i nie 
większe niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow. 
3,5 m wysokości). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie 
większe niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
 
6.2. Sufity podwieszone 
Płaskość lokalna podwieszonych sufitów z płyt gipsowych: 
Pod łatą długości 0,20m, przyłoŜoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy 
najbardziej wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie moŜe być róŜnicy większej niŜ 1 mm, 
jak równieŜ ubytków lub wyraźnej róŜnicy poziomów między płytami. 
Horyzontalność podwieszonych sufitów: 
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3 mm/m i nie 
przekraczać 2 cm. 
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Kontrola jakości sufitów podwieszonych powinna obejmować następujące zagadnienia :  
- badania bieŜące , które obejmują sprawdzenie : atestów blach ; wyglądu , kształtu i wymiarów 
elementów sufitów  
Badania bieŜące powinny być wykonywane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru partii wyrobów . 
- badania okresowe , które obejmują sprawdzenie: ugięć modeli sufitów pod obciąŜeniem 
skupionym; ugięć modeli sufitów pod obciąŜeniem równomiernie rozłoŜonym; nośności 
wieszaków; 
Sprawdzenie wyglądu , kształtu ,  wymiarów i odchyłek wymiarowych elementów konstrukcji 
rusztu naleŜy sprawdzić poprzez oględziny w świetle dziennym. Sprawdzenie grubości i wymiarów 
elementów  naleŜy przeprowadzić za pomocą przyrządów o odpowiedniej dokładności . Wymiary 
długości naleŜy sprawdzać z dokładnością do 0,1 mm . Odchyłki naleŜy porównać z 
dopuszczalnymi odchyłkami dokładnymi dla wymiarów liniowych nie tolerowanych wg PN-78/M-
02139] 
- Sprawdzenie ugięcia listew sufitowych pod cięŜarem własnym polega na sprawdzeniu czy cięŜar 
własny nie powoduje ugięcia większego niŜ 2,5 mm .  
- Sprawdzenie ugięć modeli sufitów polega na obciąŜeniu modeli sufitów umieszczonych poziomo 
na stanowisku badawczym : siłami skupionymi, obciąŜeniami równomiernie rozłoŜonymi . 
W pierwszym przypadku ugięcie nie powinno być większe niŜ 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpór. 
Natomiast w drugim przypadku obciąŜenie nie powinno powodować ugięcia większego niŜ 2,5mm 
tj. 1/500 rozstawu podpór . 
- Sprawdzenie odporności na uderzenia ciałem twardym i miękkim przeprowadza się z uŜyciem 
kuli stalowej o masie 0,5 kg i kuli miękkiej o masie 3 kg . Badania polegają na spuszczeniu ruchem 
swobodnym kul ( kolejno ) na powierzchnie sufitu  pomiędzy dźwigarami i w pobliŜu dźwigarów . 
Uderzenie nie moŜe spowodować zmiany właściwości eksploatacyjnych  sufitu : przebicia    , 
wypadnięcia elementów z zaczepu lub jego rozbicia . Miejsca uderzeń powinny być co najwyŜej 
słabo widoczne przy świetle rozproszonym z odległości 5 m . Powłoka ochronna sufitu nie moŜe 
być uszkodzona . 
- Sprawdzenie nośności wieszaków polega na obciąŜeniu wieszaka  w sposób statyczny , aŜ do 
zniszczenia wieszaka Jako wynik badania podaje się wartość obciąŜenia wieszaka przy wydłuŜeniu 
4mm i średnią wartość siły niszczącej z przeprowadzonych 10 prób . Wartość siły niszczącej 
powinna być większa niŜ 790 N. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany oraz sufitu.  
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne 
oraz spełnione zostały  wymagania PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
 
10. Przepisy związane 
Instrukcja montaŜu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
Instrukcje montaŜu sufitu podwieszonego wybranego producenta. 
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  



 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-1 

 

 6565  

 
454. PRACE WYKOŃCZENIOWE  
 
454-1 TYNKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
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 tynków wewnętrznych obiektu:  
-tynki cementowo-wapienne, 
-tynków i gładzi gipsowych 
 
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 InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
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mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
 
2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
-wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niŜ 5 
Mpa, 
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm – 0%, 
-początek wiązania po 30-60 min., 
-gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy. 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
-Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót   budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
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-Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoŜa następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilŜania, a takŜe aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoŜa podczas prac budowlanych moŜe mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
NaleŜy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
PodłoŜe pod tynk musi być: 
-równe, 
-nośne i mocne, 
-wystarczająco stabilne, 
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilŜane), 
-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
-wolne od wykwitów, 
-nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5°C. 
OstrzeŜenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać moŜliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. 
-Ogólne sprawdzenie podłoŜa. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni 
wierzchniej naleŜy posłuŜyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilŜania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoŜa i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilŜania. 
Próba zwilŜania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
-Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt duŜych róŜnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałoŜeniem tynku naleŜy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoŜa, muszą zostać bezwzględnie usunięte. NaleŜy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. 
JeŜeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, naleŜy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoŜa ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
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5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoŜe pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robot) mają  znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub tez stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juŜ wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) 
do rodzaju tynku wierzchniego . 
- Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają  ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  decydujący wpływ na 
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne moŜe być wstępne nawilŜenie 
podłoŜa, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych  redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i 
tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moŜe przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez 
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując 
jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juŜ praktycznie przy temperaturze 
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniŜenie wytrzymałości, przyczepności tynku i 
inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoŜa tynku jest wyŜsza niŜ +5° C. Narzuconą. warstwę tynku naleŜy 
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
NaleŜy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne moŜe być zachowanie wyŜszych 
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla kaŜdego rodzaju tynku. 
-  Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne 
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoŜy). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z 
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez 
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) Ŝywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement 
aŜ do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów naleŜy je odpowiednio często 
mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. NaleŜy nanieść tylko taką ilość szlamu, 
by moŜliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
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5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuŜ długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z 
główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stoŜka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
naroŜach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
naleŜy zwilŜyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
5.6 Wykonanie gładzie gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę naleŜy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 
się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duŜe ubytki w podłoŜu. Masę na ściany nakłada się 
pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności naleŜy usunąć papierem ściernym lub 
siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności naleŜy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, moŜna rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź naleŜy zagruntować preparatem 
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 
zagruntować emulsją. 
 
6. Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niŜ 2 
mm na 1 mb i nie większe niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych związanych z 
przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
-płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. 
krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
-listwy PCV 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 



  

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-2 

 

 7272 

spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych. 
KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony 
naleŜy układać na czystym i suchym podłoŜu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 
opierać na krawędziach. Pod Ŝadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami uŜywać jako 
podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
-podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy uŜyciu odpowiedniej dla 
danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy takŜe sprawdzić jakość podłoŜa 
pod względem wytrzymałościowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
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rozprowadzeniu zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoŜa. Warstwa kleju pod płytką 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi 15 minut po jej 
przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonać uŜywając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac naleŜy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy naroŜne systemowe. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyŜej wymienionych.  
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy związane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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454-3  PODŁOśA I  POSADZKI  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 
-posadzek ceramicznych typu gres, 
-posadzek z wykładzin dywanowych, 
-posadzek z wykładzin PCV, 
-posadzek z wykładzin sportowych 
-warstw utwardzających – utwardzenie proszkowe powierzchniowe Tal-M Korund, 
-posadzek epoksydowych np. Plastidur 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Wykładzina PCV wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią 
uŜytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie. Powierzchnia wykładziny jest 
półmatowa, gładka lub moletowana. wg normy PN-EN 649:2002. 
 
2.5. Posadzki epoksydowe np. Plastidur. 
Posadzka po utwardzeniu jest całkowicie obojętna fizjologicznie i nie wymaga dodatkowych 
zabiegów konserwacyjnych. 
wytrzymałość na ściskanie 700 kG/cm2 
wytrzymałość na zginanie 350 kG/cm2 
moduł spręŜystości 88 000 kG/cm2 
twardość 1650 kg/cm2 
odporność na ścieranie 0,074 mm 
współczynnik tarcia 0,24 
odporność termiczna od -30oC do +75oC 

odporność chemiczna 
całkowita odporność na działanie 
kwasów, ługów, olejów, smarów, 
alkoholi, roztworów soli i innych. 

 
2.6 Wyroby terakotowe, gresowe 
Właściwości płytek podłogowych: 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-6% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 
(zgodnie z normą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować klej elastyczny. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH   ST 454-3 
 

 76

-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
2.7. Wykładzina dywanowa 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
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mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2  MontaŜ wykładziny dywanowej. 
a) Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę moŜna kłaść dopiero, gdy 
rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. 
b) Po przyklejeniu ewentualne spawanie połączeń moŜe nastąpić po 24 h. 
c) Wykonać cokoły h=10cm z wykładziny tekstylnej klejone do ściany 
 
5.3. MontaŜ wykładzin PCW  
Przygotowanie podłoŜa  
PodłoŜe powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  
Uwaga: NaleŜy pamiętać, Ŝe resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z 
długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.  
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe naleŜy pamiętać, Ŝe wykładzina podłogowa nie moŜe 
być naraŜona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku moŜe ulec 
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować 
mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoŜa 
uŜywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoŜa nie powinna być wyŜsza niŜ 2% dla 
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
Przygotowanie materiału  
Przed instalacją naleŜy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj 
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aŜ do chwili zakończenia instalacji.  
Uwaga: W celu uniknięcia róŜnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia naleŜy dobrać 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równieŜ układanie wykładziny 
kolejno sąsiednimi numerami rolek.  
W miarę moŜliwości rolki naleŜy przewijać przed instalacją. Rolki naleŜy przechowywać w pozycji 
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.  
Instalacja wykładzin elastycznych  
JeŜeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób układania tego 
rodzaju wykładzin, który róŜni się od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to naleŜy stosować 
się do tych zaleceń, a niniejszą broszurę traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 18°C). 
Dopiero wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości rozłóŜ je na płaskim podłoŜu, by 
materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku dłuŜszych arkuszy.  
NaleŜy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian.  
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UŜywaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta 
klejów.  
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.  
Dopasowanie. Cokoliki i naroŜniki  
Przy uŜyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości 
ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóŜ warstwę kleju na ściany do poziomu linii. 
Rozprowadź część kleju na podłoŜe. 
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. Długość 
arkuszy powinna przewyŜszać długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza oraz środek podłoŜa 
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułoŜenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na 
wykładzinie i na podłoŜu powinny zachodzić na siebie. 
Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoŜa 
potrzeba więcej niŜ jednego arkusza), zaznacz na podłoŜu linię równoległą do ściany wzdłuŜnej w 
odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek 
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. 
Punkty przecięcia osi na podłoŜu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.  
Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłoŜu pacą zębatą. Wokół 
otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych uŜyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i 
wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, 
który wybrałeś. Dociśnij starannie wykładzinę rolką naroŜnikową. Powstała luka musi zostać 
uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj Ŝłobek 
na odwrotnej stronie materiału za pomocą noŜa okrągłego. Głębokość Ŝłobka nie powinna 
przekraczać połowy grubości arkusza. 
Przy pomocy rolki naroŜnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia 
ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego 
podłoŜa, klej moŜna rozprowadzić na całej powierzchni przed połoŜeniem arkusza. Metoda ta 
wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza.  
Połączenie naroŜnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. 
Wybierz najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę.  
Teraz moŜesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do naroŜnika. JeŜeli trójkąt będzie zachodził na część 
ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. 
Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń naleŜy wykonać 
po dokładnym wyschnięciu kleju  
W naroŜnikach wewnętrznych naleŜy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 
mm nad podłoŜem. JeŜeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania 
(uplastycznienia), podgrzej takŜe przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu 
wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. W naroŜnikach zewnętrznych 
wykładzinę naleŜy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem. (Linie na 
rysunku pokazują zarys naroŜnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie 
naleŜy wykonać cięcie po przekątnej. 
W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych uŜyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka 
do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych.  
Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych  
W przypadku rur usytuowanych w pobliŜu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij wokół rury 
tak, by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie naleŜy wykonać tak, jak 
pokazano na rysunku (linia przerywana). Jeśli osłona rury wykonywana jest:  
A) z wykładziny podłogowej: 
przygotowaną osłonę naleŜy dopasować do rury, następnie uŜywając kleju kontaktowego przykleić 
i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, uŜywając w tym celu końcówki typu "swan neck" (szyja 
łabędzia).  
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B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur moŜna uŜyć odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, 
bądź masy uszczelniającej (np. silikon, Aquatät lub podobne). 
Uszczelniacz naleŜy stosować pomiędzy podłoŜem, a arkuszem winylowym. 
W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadający 
środkowi rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niŜ średnica rury. 
Otwór wycinaj zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i 
wciśnij go w rurę. Odetnij nadmiar materiału noŜem hakowym. 
Otwory ściekowe, leŜące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i zaznacz 
usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij niewielki otwór 
pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i wciśnij pierścień w otwór. Jeśli 
posłuŜyłeś się pierścieniem nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle do krawędzi otworu. W 
celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a 
krawędzią pierścienia. 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną Tarkett z ostrzem ze stopu twardego. 
DuŜe powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne 
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposaŜonej w końcówkę do zgrzewania 
sznurowego (speed welding nozzle). 
Zgrzewaj gorącym powietrzem przy uŜyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.  
Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę 
zgrzewu: wstępną i wygładzającą. NóŜ do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu 
etapów pracy. Po jednej stronie noŜa znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do 
wygładzania. 
 
5.4 Posadzki z płytek  
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej 
niŜ +250C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały uŜyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych naleŜy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoŜa: 
- Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- PodłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niŜ 0,5 MPa. 
- PodłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie moŜe przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
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przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania naleŜy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.  
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH   ST 454-3 
 

 81

 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 



 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-4 

 8282 

 
454-4 STOLARKA BUDOWLANA  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montaŜu okien i drzwi związanych z przebudową infrastruktury obiektu 
STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montaŜu: 
-stolarki okiennej, 
-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
-podokienników wewnętrznych, 
-fasad z paneli aluminiowych 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 
 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niŜ podano 
poniŜej. 
RóŜnice wymiarów [mm]                  okien      drzwi 
wymiary zewn. ościeŜnicy  do 1 m  5  5 
 powyŜej 1 m 5  5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1             1   
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1 m 2             2 
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skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyŜej 1 m 2 
 wysokość powyŜej 1 m 2 
róŜnica długości przekątnych                    do 1 m 2               
przekątnych skrzydeł we wrębie                   do 2 m 3  3 
                   powyŜej 2 m  3  3 
przekroje szerokość                   do 50 mm  1 
                   powyŜej 50 mm 2 
elementów grubość                    do 40 mm – 1 
                   powyŜej 40 mm – 2 
grubość skrzydła                        –            1 
 
2.2. Okucia budowlane  
-KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Podokienniki okienne 
Podokienniki wewnętrzne aluminiowe, zewnętrzne z cegły licówki,zewnętrzne i wewnętrzne z 
PCV.  
 
2.4. Stolarka – fabrycznie wykończona 
-drzwi wewnętrzne - drewniane pełne w ościeŜnicach drewnianych 
-drzwi wewnętrzne z zestawach fasadowych w profilach aluminiowych  
-drzwi zewnętrzne do budynku  w profilach aluminiowych izolowanych cieplnie 
-drzwi do pomieszczeń technicznych - wewnętrzne - w profilach aluminiowych  
-drzwi zewnętrzne do pomieszczeń technicznych – w profilach aluminiowych lub stalowe 
-drzwi do magazynów sprzętu – w profilach aluminiowych drzwi otwierające się na komunikację i 
korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną muszą być zaopatrzone w samozamykacze. 
-okna fasadowe ze szkła wielowarstwowego, termoizolacyjnego, bezpiecznego. 
-ramy okienne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, współczynnik przenikania ciepła 
k=1,1 
-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szklone szkłem zwykłym, współczynnik przenikania 
ciepła k=1,3. W miejscach przestrzeni technicznej między sufitem podwieszonym a stopem szyba       
nieprzezierna. 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
 
 
4. Transport 
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Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów moŜe być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniŜej 25 cm. 
-Stolarkę naleŜy zamontować w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki naleŜy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 
5.2. Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 
-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeŜach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu poniewaŜ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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-4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się 
zawsze, jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
-Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, Ŝe najpierw wykuwa się w 
ościeŜnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłoŜu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. Elementy stalowe mogą 
być równieŜ przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
-Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
-Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montaŜu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej stolarki 
-poprawność wykonania montaŜu 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z SST i  PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
-dostawę i wykonanie montaŜu stolarki oraz podokienników, 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
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10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
   Instrukcje montaŜu producenta stolarki.  
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454-5 ROBOTY MALARSKIE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich związanych z 
przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97 
Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97 
 
2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 



 

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-5 

 88

dopuszczenia 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 malarskiej. 
-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi 
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 
881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewoŜone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyŜej +50C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania 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 trzykrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
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 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
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Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez 
tynk montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót naleŜy oczyścić z 
resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 
Pomieszczenie po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6. Kontrola jakości robót  
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. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
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. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 
 
8. Odbiór robót 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
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 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
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 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
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454-6  ELEWACJA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą i okładziną ścian. 
 
2. Materiały 
-Płyty ze styropianu – ST Izolacje 
-Emulsja gruntująca 
-Zaprawa wyrównująca 
-Zaprawa klejąca 
-Dyble z tworzywa sztucznego 
-Siatka zbrojąca poliestrowa 
-Podkład tynkarski 
-Tynk silikonowy 
-Farba zewnętrzna 
-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 
 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 
881) 
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3. Sprzęt  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie 
oraz : 
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica węŜowa 6. 
pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11 .  
ołówek stolarski 12. noŜyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. noŜyce do blachy 16. 
młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa 
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. 
pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace 27. paca duŜa z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem 
ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka 
ryŜowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką 
ociekową, 36. pistolet do silikonów 
 
4. Transport 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony 
PowyŜsze wyroby naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 
Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania,  czyli  mocowania termoizolacji,  naleŜy  nie tylko 
odpowiednio   przygotować   podłoŜe,   ale  takŜe  zdemontować  na  czas   robót  wszystkie  elementy 
utrudniające lub teŜ wręcz uniemoŜliwiające szczelne przyklejenie płyt z wełny i wykonanie na nich 
warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać teŜ trzeba o tym, Ŝe dodatkowa warstwa wełny pogrubi 
ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, 
czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie teŜ zamocować niektóre elementy mocowane do 
elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoŜe determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu naleŜy zacząć od rozpoznania podłoŜa i jego 
właściwości. System moŜna wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 
otynkowanej, ale praktycznie na kaŜdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.   
PodłoŜe  powinno  być  nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie 
podłoŜa polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania 
płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuŜycia zaprawy klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system ociepleniowy  
poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  wełny. Na  przygotowane (oczyszczoną wyrównaną i 
gruntowaną powierzchnię naleŜy przykleić w róŜnych miejscach budynku 8-10 próbek wełny o 
wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania naleŜy uŜyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe 
powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu wełny do ściany, 
pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki wełny. PodłoŜe jest 
nośne, jeŜeli nastąpi rozwarstwienie próbek wełny. W przypadku podłoŜa mineralnego (np. tynk 
cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym 
narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoŜa łatwo się kruszą i odspajają 
moŜna je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoŜe rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W 
przypadku nowych podłoŜy betonowych lub tynkowych naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość 
występowania napręŜeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 
PodłoŜe, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
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porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności  kleju. 
Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub 
łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa 
raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. PodłoŜa problematyczne 
naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane 
są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność 
mocno nasiąkliwych podłoŜy powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 
chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoŜe. 
JeŜeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, Ŝe naleŜy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki duŜej zdolności penetracji 
emulsja wnika silnie w  podłoŜa, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, 
zwiększa takŜe przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 
wyrównującą naleŜy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim 
zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości wełny, 
mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeŜnicy okiennej papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła 
do pomieszczeń w budynku. Folia jaką naleŜy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich 
ościeŜnicę (drzwi muszą się otwierać).Styk ościeŜnicy okiennej z murem musi być dokładnie 
uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. Po dokładnym oczyszczeniu 
szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", naleŜy wymieść pozostały pyl i dokładnie zwilŜyć wodą dolną 
krawędź ościeŜnicy i ściany. Pianka montaŜowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeŜnicy w ścianie. Po 
stwardnieniu pianki naleŜy jej nadmiar odciąć ostrym noŜem wzdłuŜ lica ościeŜnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, naleŜy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, 
posługując się izolowanymi narzędziami. PoniewaŜ po przyklejeniu wełny wyłącznik oddali się od ściany, 
naleŜy przedłuŜyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za 
pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny naleŜy zabezpieczyć denkiem z tworzywa 
sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłuŜony przewód elektryczny. Denko 
osłaniające puszkę elektryczny moŜna zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez 
zatopienie w zaprawie wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana 
do wykonania warstwy zbrojonej na wełnie. 
Kotwy mocujące rury spustowe, moŜna wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 
gwoździ. PodłoŜona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 
uszkodzeniem. 
 
5.2 Przyklejanie płyt z wełny  
Wełnę naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu 
całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do 
uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak 
dobrana, Ŝe po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
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Zaprawy klejące  naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania 
kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i 
oczywiście sama zaprawa klejąca. 
Przyklejanie wełny naleŜy zacząć od naroŜnika budynku. Płyty powinny być układane z 
przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w naroŜnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć 
na płycie obszar jej wysunięcia poza naroŜnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy 
(zaprawa klejąca nie moŜe znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się 
na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 - 8 
placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. 
Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, Ŝeby po dociśnięciu płyty do 
ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na płytę naleŜy 
ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą 
packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, naleŜy 
kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. śeby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyŜszym) 
rzędzie, naleŜy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 
(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty z wełny moŜna przecisnąć piła, 
drobnoząbkową.  Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i 
odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do juŜ 
przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas naleŜy kontrolować 
poziomicą. pion  i  poziom  przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  mocowania  płyt 
kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich 
znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, naleŜy szczególnie starannie 
dobijać płyty w miejscach ich styku. 
Przed przyklejeniem płyty wełny lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej, 
dolna jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym 
celu na ścianę naleŜy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłoŜeniu 
dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką 
szerokość, by po owinięciu nią wełny zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 
cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, naleŜy przykleić docięte paski siatki na 
ościeŜach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być 
powiększona o szerokość ościeŜa. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza naroŜnik. 
Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób naleŜy wkleić 
siatkę na ościeŜu dolnym pod oknem. 
Dla wygody pracy siatkę moŜna przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 
JeŜeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , naleŜy po przyłoŜeniu płyty na sucho 
odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. NaleŜy teŜ zaznaczyć linię cięcia płyty w 
naroŜniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego 
(bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroŜa, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie moŜe 
znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałoŜeniu na wełnę zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej podanymi 
zasadami, naleŜy ją przyłoŜyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długą pacą pamiętając o 
ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. 
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, naleŜy ustalić z 
uwzględnieniem grubości wełny ocieplającego ościeŜe. W tym celu naleŜy odmierzyć pasek wełny, 
który będzie wklejony w ościeŜe. Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm wyŜsza niŜ 
głębokość ościeŜa. Płyty z wełny o małej grubości moŜna przecinać poprzez nacięcie ostrym 
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noŜem i przełamać wzdłuŜ nacięcia właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny 
ściany moŜna prawidłowo oznaczyć dopiero po przyłoŜeniu na sucho paska wełny w ościeŜu. Po 
nałoŜeniu zaprawy klejącej na płytę z wełny. przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wełnę np. przewodu elektrycznego naleŜy 
odmierzyć jego połoŜenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, 
naleŜy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeŜe. Punkt przejścia przez izolację naleŜy 
nanieść na płytę wełny, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód moŜna wykonać 
np. śrubokrętem. Po nałoŜeniu na płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór przewodu, 
naleŜy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Przed 
przyklejeniem wełny w naroŜniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, naleŜy wycisnąć 
zbędny fragment. Wełna powinna przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek równy grubości 
wełny docieplającej ościeŜe i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Cały czas naleŜy 
kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to długą (2 m) łatą 
przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłoŜeniu obudowy 
puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, naleŜy wyciąć w wełnie gniazdo na całej głębokości izolacji. 
Obudowę puszki moŜna wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wełny ocieplającej ościeŜa , 
nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej naleŜy równieŜ nałoŜyć na krawędź 
wełny od strony ościeŜnicy. Pasek wełny z nałoŜonym klejem naleŜy wsunąć pomiędzy ościeŜnicę 
a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich docisnąć. PoniewaŜ pomiędzy 
ościeŜnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak był docięty pasek cieńszego 
wełny), naleŜy paca. stalowa. dociągnąć do tylu wełny wklejoną. wcześniej w ościeŜe siatkę zbrojącą. W taki 
sam sposób naleŜy wkleić wełnę równieŜ w ościeŜa pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem 
izolacji w ościeŜu pod oknem, naleŜy zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki 
został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą . Umocowanym do pacy papierem ściernym, naleŜy 
przeszlifować ewentualne nierówności na stykach wełny. Przykładając do ościeŜa podokiennego płytę 
wełny, naleŜy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być 
o ok. 0,5 cm mniejsza niŜ głębokość ościeŜa. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później 
wypleniona trwale plastyczną masą uszczelniającą. Zaprawę klejącą nanosi się na krawędź płyty od 
strony ościeŜnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeŜa, klej moŜna nałoŜyć 
pacą zębatą bezpośrednio na podłoŜe, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty wełny. Po 
przyłoŜeniu wełny do podłoŜa, naleŜy dokładnie go docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. 
gwarantuje czystość styku płyt. Pacą lub kielnią naleŜy dociągnąć siatkę zbrojącą do posmarowanej 
klejem krawędzi wełny. Wcześniej siatka zbrojąca została przyklejona do ościeŜa. W ten sposób na 
styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałoŜeniu warstwy zaprawy klejącej 
na wełnę, zatapia się w niej siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej naleŜy dokładnie zaszpachlować 
przy pomocy pacy gładkiej.  NaroŜniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych naleŜy 
przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroŜy. 
NaroŜa wypukłe, naraŜone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz 
oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyŜej poziomu terenu), musza. Być zabezpieczone 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycięciem kątownika naleŜy zmierzyć 
długość naroŜnika. NaroŜnik ochronny z blachy aluminiowej moŜna przeciąć noŜycami do blachy. 
NaroŜnik musi być osadzony na wełnie pod siatką zbrojącą W tym celu na naroŜe z wełny naleŜy 
nanieść niewielka. ilość kleju na całej długości po obu stronach naroŜa. NaroŜnik aluminiowy naleŜy 
zatopić w świeŜo nałoŜonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. 
Zamontowany naroŜnik nie zabezpieczający naleŜy zaszpachlować zaprawą uŜywając gładkiej 
pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół otworu drzwiowego. 
Dalsze prace przy naroŜnikach moŜna prowadzić po związaniu zaprawy. Kiedy naroŜniki 
ochronne zostaną. juŜ dobrze ustabilizowane w związanej zaprawie klejowej, naleŜy na ościeŜe i 
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przyległy fragment ściany nanieść klej  i wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie zawija się 
siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej zatapiaj ją w świeŜym kleju. Pacę naleŜy prowadzić w 
kierunku od naroŜnika na zewnątrz. Przy pomocy kielni naroŜnej moŜna w prosty sposób idealnie 
"wyprowadzić" krawędzie naroŜników . NapręŜenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania 
się i kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w 
płaszczyźnie ściany, biegnących od naroŜy otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim 
zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod 
kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. nanosi się na wełnę pacą zębatą w miejscu dodatkowego 
wzmocnienia naroŜy.  Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając 
klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia kaŜdego naroŜa wokół otworu. Po 
związaniu zaprawy klejącej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzoną wcześniej szczelinę 
dylatacyjna. naleŜy wypełnić uszczelniającą masą trwale plastyczną W ten sposób zostaje 
wytworzone elastyczne połączenie docieplenia ze stolarką okienną oraz uszczelnienie styku przed 
penetracją wody pod układ ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy 
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć 
szerokość o minimum 4 cm większa. od głębokości ościeŜa. Skrajne części blachy powinny być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 
cm większa od szerokości otworu w świetle wełny. Podokiennik naleŜy "na wcisk" wsunąć aŜ do 
okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym noŜem wełnę na styku z blachą RozpręŜony wełnę 
stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm  Po ustawieniu rusztowania naleŜy naroŜniki wokół 
otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w 
zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) uŜywa się poziomicy. Po 
przeschnięciu kleju stabilizującego naroŜniki naleŜy owinąć siatką zatapiając ją w nałoŜoną na 
wełnę zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. Równy kształt naroŜa łatwiej będzie 
uzyskać, posługując się kielnią naroŜną. Przyklejając płyty z wełny w górnej partii ściany, naleŜy 
bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację termiczną stropu lub dachu na wysokość 
równą grubości płyty tejŜe izolacji. JeŜeli wełna będzie sięgała powyŜej elementów konstrukcji 
dachu, gniazda na te elementy wycina się w wełnie po ich wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. 
Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętą wełną. W ten sposób zostają 
zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. JeŜeli pomimo starań, pomiędzy przyklejonymi płytami 
wełny powstały szczeliny, naleŜy wypełnić je dopasowanymi paskami z wełny. W przypadku 
małych szczelin, w które trudno jest wcisnąć wełnę, zaleca się ich poszerzenie i uzupełnienie 
wełną, stosując metodę "na wcisk" bez zaprawy klejącej. Niedozwolone jest wypełnianie szczelin 
klejem. Długą łatą aluminiową moŜna sprawdzić, czy płyty z wełny tworzą jedną płaszczyznę. Aby  
kontrolować powierzchnię, teŜ naleŜy przykładać w róŜnych miejscach i w róŜnych kierunkach. 
Wszelkie nierówności płaszczyzny wełny muszą być przeszlifowane papierem ściernym, 
zatoczonym na sztywna, pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, poniewaŜ cienkie warstwy 
wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności. NaroŜniki zewnętrzne 
budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyŜej poziomu terenu, naleŜy wzmocnić kątownikami z 
blachy perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium docina się do właściwej długości noŜycami 
do blachy tak, aby nie zdeformować docinanej końcówki. Kątownik wzmacniający naleŜy zatopić 
w kleju naniesionym na naroŜnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomicy. Po 
ustawieniu kątownika w pionie, naleŜy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. 
 
5.3 Kołkowanie  
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba 
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dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki 
moŜna wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt z wełny. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość 

kołków powinna  być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niŜ 4 szt. na 1m2. Przy 
płytach z wełny o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na kaŜdą płytę. Kołek naleŜy osadzić 
w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków naleŜy wbić w nie trzpienie rozpierające. 
JeŜeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, naleŜy wyjąć kołek, pogłębić otwór 
i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować 
się z powierzchnią wełny. Decyzję co do konieczności wykonania kołkowania wełny podejmie 
Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoŜe, strefa klimatyczna, czas 
wykonywania prac ociepleniowych ). 
 
5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie naleŜy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza 
niŜ 5°C. Po przyklejeniu wełny na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej 
w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
napręŜenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać naleŜy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
zaprawy klejącej nie głębiej niŜ w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a 
więc ściany parteru do wysokości 2 m powyŜej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, 
powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, naleŜy zaszpachlować i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu 
kleju, naleŜy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później 
tynku . Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez 
szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty wełny w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) 
gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna 
się od naroŜnika budynku. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości 
przygotowanego pasa siatki, naleŜy "przeczesać" ja. zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli 
uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
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5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin.  moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
moŜliwe nałoŜenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi naroŜnika, naleŜy 
posłuŜyć się deską, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę naleŜy wypionować przy pomocy 
poziomnicy i przybić z jednej strony naroŜnika, wzdłuŜ jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  naleŜy obficie zwilŜyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową  Po lekkim przeschnięciu zaprawy naleŜy ją ponownie 
zwilŜyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą wzdłuŜ deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąŜe deskę 
prowadzą naleŜy oderwać i przybić z drugiej strony naroŜnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 
analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany naroŜnik będzie miał 
idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoŜe pod tynk szlachetny, powinna być idealnie 
równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy naleŜy zeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego naleŜy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. 
W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeŜnica. drzwiową naleŜy wprowadzić sznur dylatacyjny z 
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego naleŜy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeŜnicy drzwiowej oraz nie dopuści 
wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
naleŜy uszczelnić silikonem budowlanym. KaŜdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeŜnicy okienną a dociepleniem równieŜ uŜywa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową naleŜy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym naleŜy tez uszczelnić styk wełny z obróbką blacharską podokiennika. 
 
5.5 Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał naleŜy naciągnąć na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy 
o grubości zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo poziomymi (zaleŜnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okręŜnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy głównie od 
temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 
powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
5.6 Malowanie farbami silikonowymi 
Farbę  naleŜy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoŜe w postaci cienkiej, równomiernej 
warstwy. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę moŜna 
nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. W przypadku  
malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę naleŜy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do 
ostatecznego malowania naleŜy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 
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powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), 
unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i 
w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Kolejną warstwę moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, 
stosując metodę "na krzyŜ" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas 
wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od 
ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw naleŜy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.  

5.6. MontaŜ elementów elewacyjnych 

Nie dopuszcza się do montaŜu wkrętów z uszkodzonymi łbami, wbijania wkrętów. Wiercenie lub 
przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani 
na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworów powinna mieć 
metaliczny połysk, a krawędzie oczyszczone z zadziorów. Mocowanie (zabezpieczone 
antykorozyjnie) przez podkładki technologiczne. Wszystkie prace wykonywać ściśle wg zaleceń 
producenta wybranego systemu. 
 
6. Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie 
większe niŜ 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia (okładziny) wraz z tynkiem, malowaniem i 
pozostałymi opisanymi warstwami. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny elewacji 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu kaŜdej opisanej warstwy. NaleŜy wówczas 
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 
naroŜników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót 
zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze 
obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 
wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru naleŜy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
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10. Przepisy związane 
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukły głębieniem 
krzyŜowym 
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych  
PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony 
plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na gorąco 
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454-7   RUSZTOWANIA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot  SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące robót związanych z ustawieniem, eksploatacją i 
demontaŜem rusztowań  związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU 
MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty  specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane 
inne niŜ dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 
rusztowań. 
 
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 InŜyniera. Koszt uŜytkowania rusztowań  naleŜy oszacować na 
podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2. Materiały 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z  dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  
robót budowlano-montaŜowych.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
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4. Transport  
Do transportu  stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót  jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciąŜają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. Wykonanie robót  
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać naleŜy poniŜszych zasad: 
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 
ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 
1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niŜ 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeŜeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niŜ: 
-2 m dla linii NN, 
-5 m dla linii WN do 15 kV, 
-10 m dla linii WN do 30 kV, 
-15 m dla linii WN powyŜej 30 kV; 
jeŜeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię naleŜy wyłączyć spod napięcia.  
Rusztowanie naleŜy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
KaŜde rusztowanie musi być wyposaŜone w piony komunikacyjne. Piony naleŜy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moŜe przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moŜe przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposaŜona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 
winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 
atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania 
ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od 
wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu naleŜy uŜywać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki naleŜy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie moŜe przekraczać 12 m. Zwody naleŜy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 
ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
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Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu 
duŜych mas metalowych znajdujących się w ziemi Na rusztowaniu powinna być wywieszona 
tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaŜ na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych 
(do których naleŜy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 
najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montaŜu rusztowań. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady ogólne kontroli  
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po 
całkowitym zakończeniu robót montaŜowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
-sprawdzeniu stanu podłoŜa - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 
i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m  
b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10 
mm,  
-sprawdzeniu stęŜeń - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 
dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naleŜy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo,  
-sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
-sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika naleŜy sprawdzić przy obciąŜeniu 2,0 
kN (200 kG),  
-sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 
przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
-sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki naleŜy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru 
rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
-przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie, 
-przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inŜynieryjno-technicznego,  
-przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 
budowlanego i brygadzisty uŜytkującego.  
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Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Odbiór robót 
MontaŜ uznaje się za wykonany jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu montaŜu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca montaŜu zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 
wyŜej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montaŜu obejmuje: 
-wszelkie prace pomiarowe, 
-załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
-montaŜ i demontaŜ rusztowania; 
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
-wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac; 
 
10. Przepisy związane 
PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z  rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja;  
PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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454-8 MONTA ś ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na montaŜu elementów ślusarskich związanych  
z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   RóŜne usługi 

 93900000-7  RóŜne usługi niesklasyfikowane.. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montaŜu: 
-balustrad 
-zadaszeń wykończonych poliwęglanem 
-mocowanie elementów zabezpieczających 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury wykończone, wyposaŜone w uchwyty montaŜowe. 
 
-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków co 200cm. 
(Ocynkowane w całości montowane do podłoŜa na kołki wklejane 4M10 HVU HAS lub na 
fundamencie betonowym 
-balustrady rurowych ze stali o śr. 80 mm wysokości h=110cm o rozstawie słupków co 200cm. 
Wypełnienie pionowe z rurek o średnicy 16 mm w rozstawie 12 cm (Ocynkowane w całości 
montowane do podłoŜa na kołki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym 
-balustrady przy schodach rurowych ze stali nierdzewnej słupki o średnicy 50,8x2 pochwyty o 
średnicy 45x2 wysokości h=110cm. Wypełnienie blacha perforowana. Całości montowane do 
podłoŜa na kołki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamencie betonowym 
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-pochwyty  ze stali o średnicy 80 mm o rozstawie słupków co 200 cm mocowane z boku lub z góry 
na kołki wklejane 2M10 HVU HAS 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 
do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
-datę produkcji i nr partii, 
-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do montaŜu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp. 
 
4.3. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montaŜu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich. 
 
5.2.2. Przygotowanie podłoŜa 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót: 
-powierzchnia podłoŜy powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
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-powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
 
5.2.3. MontaŜ wyrobów ślusarsko-kowalskich 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach juŜ wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montaŜem wyrobów metalowych 
naleŜy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez InŜyniera. 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoŜa. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie montaŜu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 
MontaŜ powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montaŜu wyrobu do 
podłoŜa. Nie dopuszcza się do montaŜu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zaleŜności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny 
wystawać ponad nakrętkę więcej niŜ o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować naleŜy złączy rozporowych, 
kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 
odpowiednich zasad: 
-otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
-z otworu naleŜy usunąć pył i drobiny urobku, 
-wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
-przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
-kołek rozpręŜać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
-otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
-kotwę posmarować klejem, 
-wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
-po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) moŜna przystąpić do 
montaŜu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duŜych obciąŜeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty malarskie.  
 
5.3. MontaŜ barierek i balustrad 
Barierki i balustrady przymocowuje sie do podłoŜa dwoma sposobami: 
-przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, końców słupków poręczowych w 
gniazdach wyrobionych w podłoŜu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóŜku stopnia) i 
zalanie otworów zaprawą cementową; 
-przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce 
poręczowej. 
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliŜej niŜ 5 cm do brzegu stopnia, aby nie 
nastąpiło pęknięcie betonu przy opieraniu się o balustradę. Zabetonowane gniazda przykrywa się w 
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poziomie podłoŜa, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami (rozetami), które są 
nasadzone na słupki przed osadzeniem ich w gniazdach. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne wymagania ST  
6.2 Sprawdzeniu podlegają: 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji w 
obecności Inwestora i Architekta. 
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będzie wykonane na koszt i 
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. 
Ponadto, na Ŝądanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urządzenia przejdą przez procedurę  
odbioru na placu budowy, przed montaŜem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru dla ślusarki jest 1 kpl wykonanego montaŜu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej ślusarki 
-poprawność wykonania montaŜu 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena jednostki obmiarowej 
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu.  
 
10. Przepisy związane 
PN-80/M-02138        Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
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454-10 WYCINKA ISTNIEJ ĄCEJ SZATY ROŚLINNEJ  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wycinką istniejącej szaty roślinnej otoczenia związanej  
z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁOBRZEGACH 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1 
 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

  45111000-8  
 

Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wycinki drzew istniejących 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować: 
-piły mechaniczne, 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-10 

 110

-spycharki, 
-koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  
Zamawiającego. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez InŜyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST 
lub wskazaniami InŜyniera. 
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 
odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. 
JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA SIEDLECKIEGO  
W BIAŁOBRZEGACH           ST 454-10 

 111

jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 
one układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 
rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 
-dla drzew - sztuka, 
-dla krzaków - hektar. 
Jednostką obmiarową wywozu usuniętych dłuŜyc, karpi, gałęzi i drągowiny jest metr przestrzenny. 
Jednostką obmiarową robót związanych z pielęgnacją drzew jest: 
-dla drzew - sztuka. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
1.Cena 1 szt  mechanicznego ścinania drzew obejmuje: 
a)  dla mechanicznego ścinania drzew  
-wytyczenie drzew przeznaczonych do wycinki, 
-ścięcie drzewa, lub odcięcie dłuŜycy od pnia oraz odcięcie gałęzi i wierzchołka, 
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-odciągnięcie gałęzi i ułoŜenie w stosy, 
-przetoczenie dłuŜyc i ułoŜenie na podkładach, 
-odrąbanie korzeni, 
-wydobycie pnia spycharką, 
-ułoŜenie w stosy, 
-zasypanie dołów, 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 
2.Cena 1 mb wywozu dłuŜyc, karpi, gałęzi i drągowiny ściętych drzew obejmuje: 
a) dla wywozu dłuŜyc na odległość ustaloną przez oferenta: 
-załadunek dłuŜyc , 
-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 
-ułoŜenie dłuŜyc na legarach we wskazanym miejscu , 
-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 
b)  dla wywozu karpiny na odległość ustaloną przez oferenta: 
-załadunek karpiny , 
-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 
-ułoŜenie karpiny w stosy na wskazanym miejscu, 
-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 
c)  dla wywozu gałęzi i drągowiny na odległość ustaloną przez oferenta  : 
-załadunek gałęzi i drągowiny , 
-przewóz na określoną przez oferenta odległość i rozładunek, 
-ułoŜenie gałęzi i drągowiny w stosy na wskazanym miejscu, 
-uporządkowanie terenu prowadzonych prac; 
 
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. BN-87/5028-12[8] Gwoździe 
3. PN-D-96000 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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 1. BOISKO TRENINGOWE PIŁKARSKIE Z TRAWĄ SZTUCZNĄ 
 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  

W BIAŁOBRZEGACH 

 

DANE OGÓLNE – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOśNEJ 
 
Boisko treningowe do piłki noŜnej 64,0m x 100,0m, powierzchnia = 6400,00m2,  
z wybiegami 68,0m x 110,0m, powierzchnia =7480,00m2 
 
NAWIERZCHNIA – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOśNEJ 

 
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 
 
Trawa syntetyczna (taftowana): 
a) wysokość włókna: min. 45 mm, max 65 mm ( plus mata ) 
b) rodzaj włókna: włókna o przekroju łuku (kształt litery C lub V) wzmocnione wtopionymi min. 
pięcioma rdzeniami wzmacniającymi, 
c) ilość pęczków: 8.000 / m2 +/- 3% 
d) grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 255 mikronów 
e) toczenie się piłki (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „ball roll”): maksimum 8,0 m, róŜnica w 
stanie suchym i mokrym nie większa niŜ 0,2 m 
f) stabilność pochłanianie energii w róŜnych warunkach (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „shock 
absorbtion”) – róŜnice pomiędzy wynikami testów wykonywanymi w stanie suchym, mokrym, w temp. -
5oC i +40oC oraz po wykonaniu 20200 cykli: nie róŜniące się od siebie więcej niŜ o 2 punkty %  
g) wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy (na sucho): min. 54 N  
h) wytrzymałość łączeń trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm  
i) przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną: min. 2.500 mm / godz. 
j) przepuszczalność wody przez nawierzchnię z wypełnieniem: min. 1.650 mm / godz. 
k) cięŜar całkowity nawierzchni: 2.700 gr. / m2 +/- 3% 
l) kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym pęczku 
m) warstwa podkładowa pokryta lateksem w miejscach zakotwiczenia włókien, bez otworów 
perforacyjnych 
n) montaŜ trawy wykonywany jest poprzez szycie rolek  
 
Wypełnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:  
 
Ilości wypełnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza się wypełnienia innego niŜ  z granulatu EPDM z 
produkcji pierwotnej, kolor zielony. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, jakie naleŜy załączyć do oferty : 
1. Wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni (np. 
Labosport) potwierdzające wszystkie parametry i właściwości oferowanej trawy syntetycznej. 
2. Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub równowaŜny dla oferowanej trawy syntetycznej i 
wypełnienia (kriogeniczne) zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).  
3. Próbka oferowanej trawy syntetycznej (format A4). 
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4. Próbka oferowanego wypełnienia kriogenicznego (min. 100gr) z określeniem nazwy i rodzaju. 
5. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub 
rekomendacja techniczną ITB. 
6. Gwarancja na trawę i wypełnienie na okres minimum 2 lat. 
 
Inwestor zastrzega sobie prawo do zbadania próbek wypełnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami 
związanymi z nieprawidłowościami dotyczącymi całości systemu obciąŜa wykonawcę. 
 
PROJEKTANT DOPUSZCZA WARIANTOWO NAWIERZCHNIĘ SPEŁNIAJĄCĄ MINIMALNE 
WYMAGANIA: 
 
Trawa syntetyczna (taftowana): 
 
a) Wysokość włókna ponad matą: min. 60, max. 63 mm 
b) Rodzaj włókna: 100% polietylenowe, monofilowe, odporne na promieniowanie UV 
c) DTEX: min. 12 000 
d) Waga włókna:  min. 1470 g/m2 
e) Waga całkowita nawierzchni: min. 2 120 g/m2 max. 2 400 g/m2 
f) Ilość węzłów: min. 8 700 /m2 
o) Grubość włókna: min. 265 – max. 280 mikronów wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien 
trawy (na sucho): min. 54 N  
p) wytrzymałość łączeń trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm  
q) przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną: min. 2.500 mm / godz. 
r) przepuszczalność wody przez nawierzchnię z wypełnieniem: min. 1.650 mm / godz. 
g) Całkowita wysokość wypełnienia: min. 40mm max 43mm 
h) Kolor nawierzchni: dwa odcienie zieleni, linie białe 
i) montaŜ trawy wykonywany jest poprzez klejenie rolek  
 
Wypełnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:  
Ilości wypełnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza się wypełnienia innego niŜ  z granulatu EPDM z 
produkcji pierwotnej, kolor zielony. 
 
Dokumenty wymagane do oferty przetargowej (w wariancie dopuszczonym przez projektanta): 
 

1. Wyniki badań laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badań nawierzchni 
(np. Labosport) potwierdzające wszystkie parametry i właściwości oferowanej trawy 
syntetycznej. 

2. Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub równowaŜny dla oferowanej trawy syntetycznej  
i wypełnienia zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).  

3. Próbka oferowanej trawy syntetycznej (format A4). 
4. Próbka oferowanego wypełnienia z granulatu z granulatu termoplastycznego TPE (min. 100gr) 

z określeniem nazwy i rodzaju. 
5. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub 

rekomendacja techniczną ITB. 
6. Gwarancja na trawę i wypełnienie na okres minimum 2 lat. 

 
Inwestor zastrzega sobie prawo do zbadania próbek wypełnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami 
związanymi z nieprawidłowościami dotyczącymi całości systemu obciąŜa wykonawcę. 

 
Ostateczną decyzję o wariantowości pozostawia się Inwestorowi  - zamawiającemu 
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PODBUDOWA 
 
Konstrukcja nawierzchni pod boisko do piłki noŜnej  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
 
- trawa syntetyczna (na boisko) – I system: min. 45mm + mata min. 20 przy 45mm trawy i 9mm przy 
min. 50mm trawy  lub II system: wysokość włókna min. 60 mm 
  
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 

 
WYPOSAśENIE BOISKA 

 
1. Profesjonalne bramki do piłki noŜnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil słupka 

owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną 
w postaci rury stalowej, ocynkowanej. Ilość: 2szt. 

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. 
Ilość: 4szt. 

3. Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt. 
4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka 

siatki: 12x12cm. Ilość: 2szt. 
5. Chorągiewki naroŜne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm). Wysokość słupka chorągiewki 

ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału wodoodpornego w kolorze Ŝółtym. 
Słupki chorągiewek montowane w tulejach umoŜliwiających prosty montaŜ i demontaŜ. Ilość: 4szt. 

 
 

WYPOSAśENIE BOISKA DODATKOWE 
 
-  TRYBUNA MODUŁOWA NA 120 OSÓB 
-  BOKSY DLA ZAWODNIKÓW PO 16 MIEJSC – 2 SZTUKI 
-  MIEJSCA DO SIATKONOGI – OBRAMOWANIE KRAWĘśNIKAMI, NAWIERZCHNIA JAK NA 
BOISKU TRENINGOWYM 
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 1. BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ 
 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  

W BIAŁOBRZEGACH 

 

DANE OGÓLNE – BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ 
 
Boisko treningowe do piłki noŜnej 19,28m x 32,0m, powierzchnia = 616,96m2 
 
NAWIERZCHNIA – BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

 
Charakterystyka nawierzchni: 
 

    Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm, 
wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym. 

          Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.  SłuŜy do pokrywania 
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej oraz bieŜni 
lekkoatletycznych.  

            Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i uŜytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę 
naleŜy pokryć warstwą uŜytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. 
Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki). Grubość 
warstwy uŜytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych. 

 
Charakterystyka podbudowy: 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niŜ 2 mm. PodłoŜe powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być zaolejone ( plamy 
naleŜy  usunąć ). 

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej. 
 
Konstrukcja nawierzchni: 
 
- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm 
- warstwa elastyczna gr. 3,5cm 
- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm 
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm 
- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm 
- grunt rodzimy 
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(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 
  
Nawierzchnie obramowane będą obrzeŜem  betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.  
 
Wykonana nawierzchnia powinna spełniać następujące graniczne wymagania techniczne, 
jakościowe i uŜytkowe: 
 
1) wytrzymałość na rozciąganie co najmniej 0,7 – 0,8  N/mm2, 
2) wydłuŜenie względne przy zerwaniu 55-65%, 
3) przepuszczalność: 7800 – 8000 mm/h, 
4) nasiąkliwość wody:  ≤ 12 %, 
5) odporność na ścieranie w aparacie Tobera mniejsza niŜ 0,7 g, 
6) tłumienie energii w temperaturze 23 oC:  36 - 39 %, 
7) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni suchej w zakresie od 95 do 103 
8) współczynnik tarcia statycznego nawierzchni mokrej w zakresie od 53 do 61, 
9) odkształcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 oC ≤ 2,2 mm,  
 
 
Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek młodzieŜy szkolnej i zawodników profesjonalnych 
materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia uŜytkowników, a w szczególności nie 
moŜe zawierać szkodliwych składników w stęŜeniach przekraczających poniŜsze wartości podane w 
miligramach na litr: 
 
1) DOC - po 48 godzinach < 7 
2) ołów (Pb) < 0,005 
3) kadm (Cd) < 0,0005 
4) chrom (Cr) < 0,005 
5) rtęć (Hg) < 0,0002 
6) cynk (Zn)  0,8-0,9 
7) cyna (Sn) < 0,005 
 
Dokumenty: 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni  naleŜy dołączyć do oferty przetargowej:  
 
1) Aktualne badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2013 
2) Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność 
DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych 
(między innymi metali cięŜkich), wydane przez akredytowane laboratorium, 
3) atest PZH 
4) certyfikat IAAF 
5) kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej 
producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni. 
6) autoryzację producenta (w oryginale) syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawioną dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 
na tę nawierzchnię. 
7) próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z 
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; 
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Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się Ŝądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyŜej 
opisanych, (podstawą prawną Ŝądania powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 

 
WYPOSAśENIE BOISKA 

 
Kosze do koszykówki, tablice oraz konstrukcja wsporcza, mocowanie w tulejach, wysokość koszy 
regulowana. Ilość: 4 szt. 
Słupki do siatkówki sztuk 2, siatka, wysokość regulowana – mocowane w tulejach. 
 

 Miejsca dla publiczności – 4 ławki z oparciem długości min. 2m. 
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 1. BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SZTUCZNEJ 
 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  

W BIAŁOBRZEGACH 

 

DANE OGÓLNE – BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
Boisko wielofunkcyjne 44,0m x 30,0m, powierzchnia = 1320,00m2,  

 
NAWIERZCHNIA – BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
 
− Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania 
nawierzchni obiektów sportowych, (wewnętrznych i zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie 
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta  jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  
− Zastosowanie: multisport, tenis, piłka noŜna, golf i inne 
− Kolorystyka: jasna zieleń  
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach w kolorze białym, Ŝółtym i niebieskim 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH. 
− Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
  Minimalne parametry trawy syntetycznej: 
• typ włókna: 100 %  prosty fibrylowany 
• skład chemiczny włókna:  100 % Polietylen  
• podkład trawy:  latex 
• cięŜar włókna: min. 9.550 Dtex.  
• grubość włókna min. 100 micron  
•  przepuszczalność wody min. 360 l/h 
• wysokość włókna: min.20 mm,  
• ilość pęczków:  min.20 200 /m2 
• ilość włókien: min. 40 400/ m2 
• przekrój, grubość min. 5/16 
• cięŜar podkładu: min. 950 gr. / m2 
• cięŜar całkowity nawierzchni: min. 2.010 gr. / m2 
• kolor nawierzchni: zielony  
• wypełnienie: piasek kwarcowy 
• w ilości wg wytycznych producenta trawy 
 
Właściwości techniczno – uŜytkowe: 
 
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna grupowane są  
w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę podkładową stanowi część 
włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w 
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poliuretanowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość to  
2 mm. 
 
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy 
syntetycznej:    
− karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ; 
− certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 
− Atest PZH ( lub dokument równowaŜny ) dla oferowanej nawierzchni 
− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy  
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta 
− próbka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta.  
 
PODBUDOWA 
Konstrukcja nawierzchni pod boisko wielofunkcyjne  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
- trawa syntetyczna ( na boisko wielofunkcyjne) – wysokość włókna min. 20mm 
 
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 
 
WYPOSAśENIE BOISKA 
 
Profesjonalne bramki do piłki ręcznej, aluminiowe, 2x3m. Profil słupka owalny 120x100mm, lakierowane 
na biało (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramą dolną w postaci rury stalowej, ocynkowanej. 
Ilość: 2szt. 
Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dł./szer./gł.) 80x80x100cm. Ilość: 
4szt. 
Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach. Ilość: 4szt. 
Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka 
siatki: 12x12cm. Ilość: 2szt. 
Kosze do koszykówki, tablice oraz konstrukcja wsporcza, mocowanie w tulejach, wysokość koszy 
regulowana. Ilość: 4 szt. 
Słupki do siatkówki sztuk 2, siatka, wysokość regulowana – mocowane w tulejach. 
Miejsca dla publiczności – 4 ławki z oparciem długości min. 2m. 
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 1. KORT TENISOWY TRAWA SZTUCZNA 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z przebudową infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO  

W BIAŁOBRZEGACH 

 

DANE OGÓLNE – KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 
 
Korty 36,57m x 19,96m, powierzchnia = 729,94m2 

 
NAWIERZCHNIA – KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania. 
− Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania 
nawierzchni obiektów sportowych, (wewnętrznych i zewnętrznych). Jest odporna na mróz i wysokie 
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta  jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.  
− Zastosowanie: tenis, golf i inne 
− Kolorystyka: jasna zieleń  
− Akcesoria: linie boisk dostępne w rolkach w kolorze białym, Ŝółtym i niebieskim 
− Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH. 
− Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym. 
 
  Minimalne parametry trawy syntetycznej: 
• typ włókna: 100 %  prosty fibrylowany 
• skład chemiczny włókna:  100 % Polipropylen  
• podkład trawy:  latex 
• cięŜar włókna: min. 6.600 Dtex.  
• grubość włókna min. 60 micron  
•  przepuszczalność wody min. 360 l/h 
• wysokość włókna: min.12 mm,  
• ilość pęczków:  min.52 500 /m2 
• ilość włókien: min. 105 000/ m2 
• rozstaw szfów: min. 3/16 
• cięŜar podkładu: min. 950 gr. / m2 
• cięŜar całkowity nawierzchni: min. 2.180 gr. / m2 
• kolor nawierzchni: ceglasty  
• wypełnienie: piasek kwarcowy 
• w ilości wg wytycznych producenta trawy 
 
Właściwości techniczno – uŜytkowe: 
 
Wykładzina wykonana jest z włókien i warstwy podkładowej. Pojedyncze włókna grupowane są  
w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę podkładową stanowi część 
włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona  
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w poliuretanowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i szorstką fakturę; jej grubość  
to 2 mm. 
 
Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej trawy 
syntetycznej:  
   
− karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ; 
− certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 
− Atest PZH ( lub dokument równowaŜny ) dla oferowanej nawierzchni 
− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy  
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta, próbka 
oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalną metryką producenta 
 
 
PODBUDOWA 
 
Konstrukcja nawierzchni pod korty tenisowe  
  
Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŜy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa 
kamiennego o następującym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych): 
 
- grunt rodzimy, 
- drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm 
- geowłóknina drenarsko-separująca  
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
- koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98 
 
- trawa syntetyczna ( na korty tenisowe) – wysokość włókna min. 12mm 
  
Boiska naleŜy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeŜy 
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu C16/20  
z oporem. Na powierzchni boiska naleŜy wyprofilować spadki o wartości min. 0,3%. 
 
Koryto oraz podbudowę z kruszyw naleŜy zagęścić do wartości Is≥0,98. 
Uwaga: podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu 

 
WYPOSAśENIE KORTU 
 
Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna, montowana w tulejach, naleŜy wyregulować do wysokości 
wymaganej za pomocą załączonych korb. 
Miejsca dla publiczności – 4 ławki z oparciem długości min. 2m. 
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UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MATERIAŁÓW)  
 
 
UŜyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfi kacji nazwy 
marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, naleŜy 
traktowa ć w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówie ń 
Publicznych, jako informacj ę na temat oczekiwanego standardu 
poziomu jako ści, a nie ściśle jako wyrób konieczny do u Ŝycia. 
MoŜliwe jest zastosowanie innych równowa Ŝnych wyrobów 
budowlanych i technologii, których zastosowanie zag warantuje 
spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 
Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyr obach 
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równowa Ŝnego lub nie gorszego od okre ślonego w 
projekcie i niniejszej specyfikacji. 
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