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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
     B.01.01.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                        WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  BUDUNKÓW 
 
     B.01.02.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                         ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 
     B.01.03.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 
 
CPV 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45262210-6   Fundamentowanie 
CPV 45262522-6   Roboty murarskie 
CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 
CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie 
CPV 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych 
CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 
CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45262423-2   Wykonywanie podkładów 
CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 
CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 
CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 
CPV 45442100-8   Roboty malarskie 
CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
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B.01.01.00 ROBOTY BUDOWLANE -  WZNOSZENIE  KONSTRUK CJI  
BUDUNKÓW 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot ogólnobudowlanych ( z wyłączeniem robót 
wykończeniowych ) mających na celu wybudowanie nowych lub modernizację istniejących budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

W zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków robotami budowlanymi objęte będą: 

*  Rurociągi technologiczne i kanały grawitacyjne ścieków  
*  Przyłącza kablowe do zbiornika ścieków i projektowanych urządzeń oczyszczalni 
*  Chodniki na terenie oczyszczalni - uzupełnienie 
*  Zieleń izolacyjna i trawniki - uzupełnienie 
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych ujęto w SST B.02.02.00 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
 

   2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i elementów budowlanych. 
UŜyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać 
wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich 
materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy 
winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności 
z Polskimi Normami. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, - opisem 
technicznym i rysunkami. UŜyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 
przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie, czy przez warunki 
atmosferyczne. 
 
2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz z normami PN-ISO 
6935:1998, PN-H-93215. Odbiór stali na budowie na podstawie atestu. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Powierzchnia prętów nie moŜe mieć pęknięć, pęcherzy, naderwań lub 
rozwarstwień. Dopuszczalne są drobne rysy, łuski, zawalcowania niemetaliczne, chropowatości jeŜeli nie 
przekraczają 0,5 mm. Dopuszcza się teŜ powierzchniowy nalot rdzy. 
Przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, kurzu lub błota. Niedopuszczalne jest 
stosowanie prętów skorodowanych, zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. 
 
2.2.2. Mieszanki betonowe 

Klasę mieszanek betonowych dla elementów betonowych i Ŝelbetowych objętych niniejszą specyfikacją naleŜy 
stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w 
Warszawie. Do wykonania podbetonów na podłoŜu gruntowym przyjęto kl. B-7,5 i B-10. Dla elementów 
konstrukcyjnych budynków i podłoŜy pod posadzkami kl. B-20. 
Dla elementów konstrukcyjnych mających bezpośredni kontakt ze ściekami dodatkowym wymaganiem dla betonu 
jest: klasa betonu B-30, wodoszczelność W6 i mrozoodporność F150. 
śelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny posiadać trwałe oznakowania umoŜliwiające 
identyfikację producenta oraz typu i gatunku. 
 
2.2.3. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu, oraz dla wzmocnienia 
podłoŜy i zasypek naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/A32,5. 
Wymagania wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 w szczególności: termin przydatności. 
 
2.2.4. Kruszywa 

Do wykonania podbudowy fundamentów pod reaktory naleŜy stosować: 
- dla warstwy dolnej kruszywo łamane frakcji 16 – 63 mm 
- dla warstwy górnej kruszywo łamane frakcji   8 – 16 mm 
   lub kruszywo naturalne ( pospółkę ) frakcji   0–31,5 mm 
Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu 
oraz na podłoŜa betonowe dopuszcza się stosowanie kruszyw naturalnych frakcji 0–31,5 mm 
 
2.2.5. Woda do betonów i zapraw 

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy naleŜy stosować wodę pitną, wodociągową 
pobieraną ze zbiornika pośredniego. W przypadku korzystania z innego źródła naleŜy przeprowadzić jej badanie 
zgodnie z normą PN-B-32250. 
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2.2.6. Materiały do wykonania konstrukcji murowanych 

Ściany budynków wykonać z pustaków ceramicznych typu Max-288x188 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7 
lub alternatywnie z cegły „Porothem 30”. 
W przypadku budynku technologicznego nr 2, do zamurowania otworów i uzupełnień ścian moŜna stosować cegły 
pełne, kratówkę lub  inne materiały o klasie nie mniejszej niŜ „15”. 
 
2.2.7. Materiały do wykonania izolacji przeciwwigociowych 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach branŜowych i powinny posiadać świadectwa ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
NaleŜy stosować materiały w oryginalnych opakowaniach. 
* Papa asfaltowa izolacyjna I/400 wg PN-B-27617/A1:1997 
* Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na zimno  wg PN-B-24625:1998 
* Kit budowlany trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
2.2.8. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

Do konstrukcji drewnianych stosować naleŜy drewno iglaste klasy C-30 zabezpieczone preparatami przed 
szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcją ITB. Preparaty zabezpieczające powinny posiadać atesty NRO i 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wilgotność drewna nie powinna wynosić więcej niŜ 20%. Niedopuszczalne są zasinienia i chodniki owadzie. 
 
2.2.9. Materiały do wykonania pokryć dachowych 

* Blacha trapezowa o profilu T 18x72 gr. 0,60- 0,75mm, obustronnie ocynkowana z powłoką dekoracyjną 
poliestrowo-silikonową. Długość arkuszy dostosowana do połaci dachowej ( bez połączeń poprzecznych). Kolor 
określa projekt architektoniczny. 
* Akcesoria i wkręty w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obróbki blacharskie nietypowe z blachy powlekanej 
lub ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia. 
* Rynny z PVC o średnicy 125 mm „Plastmo” – uchwyty co 50 cm. 
* Rury spustowe PVC o średnic 90 mm „Plastmo”- uchwyty co ~2 m. 
* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h liczonej wg DIN 53122, 
oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
* Wełna mineralna gr. 8 i 10 cm w postaci mat o gęstości 60 kg/m3.  
NaleŜy stosować materiały na które wystawiony jest atest producenta. 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Do wykonania robót ujętych w SST naleŜy uŜyć m. innymi następującego sprzętu: 

- koparka 0,25 m3 
- Ŝuraw samochodowy 4-6 Mg 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 – 250 dm3 
- wciągarka ręczna 3-5 Mg 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
- spawarka elektryczna 300 A 
- noŜyce mechaniczne do prętów zbrojeniowych 
- giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
- zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h 

Rodzaj lub typ przewidywanego do uŜycia sprzętu i maszyn naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Sprzęt moŜe być uŜyty wyłącznie w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcją 
obsługi. 
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Wymagania dotyczące sprzętu do montaŜu urządzeń technologicznych o duŜej masie lub o duŜych gabarytach 
określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do przewozu materiałów sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. naleŜy uŜyć samochody samowyładowcze o 
ładowności do 5 Mg. Do przewozu materiałów ściennych, workowanych lub w opakowaniach, elementów 
prefabrykowanych, i.t.p. naleŜy korzystać z samochodów dostawczych lub skrzyniowych o ładowności 5- 10 Mg. 
Do przewozu masy betonowej uŜywać specjalistyczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć ładunek przed moŜliwością przemieszczania się lub mechanicznego uszkodzenia. 
Druty lub taśmy uŜyte do zabezpieczenia ładunków powinny posiadać wytrzymałość, która gwarantuje, Ŝe w czasie 
załadunku, transportu i wyładunku nie zostaną zerwane. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
Wymagania dotyczące środków transportu dla urządzeń technologicznych o duŜych gabarytach określono w 
Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
Rodzaj przewidywanego do uŜycia specjalistycznego sprzętu transportowego i maszyn naleŜy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją geologiczną 
podłoŜa gruntowego i przyjętymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu. 
W trakcie realizacji robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia zgodności warunków rzeczywistych, 
występujących w terenie, z projektowanymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów - wyznaczenia osi kierunkowych i rzędnych 
wysokościowych fundamentów, oraz wyznaczenie krawędzi wykopów. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 
połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia lub zalegania na 
tym poziomie gruntów słabszych niŜ zakłada projekt, naleŜy poinformować inspektora nadzoru, który podejmie 
stosowną decyzję. 
Przy wykonywaniu wykopów ze karpami powinny być zachowane następujące zasady: 
*    Bezpieczne nachylenie skarpy określone wg PN-B-06050:1999 
*   W pasie przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 
terenu powinna być wolna od nasypów i składów materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód 
opadowych. 
*   W czasie wykonywania robót naleŜy obserwować stan bezpieczeństwa skarp w sposób ciągły. *   W zaleŜności 
od warunków zewnętrznych okresowo sprawdzać stan umocnień. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno nastąpić bez uzasadnionej zwłoki po 
zakończeniu przewidywanych w nich robót. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby nominalnej Proctora. 
Zasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian nie powinno uszkodzić załoŜonych izolacji. 
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5.2.2. Warstwy filtracyjne, podłoŜa Ŝwirowe i betonowe 

Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia od inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych. 
Układanie warstw Ŝwirowych, filtracyjnych i podkładów betonowych naleŜy prowadzić na oczyszczonym podłoŜu, 
równomiernie na całej powierzchni wykopu. 
Grubość warstw Ŝwirowych w stanie zagęszczonym wg dokumentacji projektowej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu i warstw podłoŜa określony wg nominalnej próby Proctora nie powinien być 
mniejszy niŜ Js = 0,95, a dla podłoŜa pod płyty fundamentowe reaktorów i podłoŜa pod zbiornik retencyjny ścieków 
Js = 0,98. 
 
5.2.3. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

*   Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w postaci sęków ponad 18 
mm. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na szczelność deskowań w połączeniach płaszczyzn i w naroŜach. W 
połączeniach naroŜnych stosować listwy fazujące 2–4 cm. 
Deski powinny mieć grubość nie mniej niŜ 25 mm, szerokość nie większą niŜ 18 cm. Wskazane jest, aby deski były 
jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na wpust i pióro. 
*   Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunki i średnice stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Przed uŜyciem ich do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, 
kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. Dopuszczalne 
wygięcia miejscowe nie mogą przekraczać 4 mm. Wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji wg PN-
B-03264:1999. 
*   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-1:2003 i PN 88/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu pozwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Betonowanie naleŜy wykonywać przy temperaturze w ciągu całej doby nie niŜszej niŜ + 5oC, utrzymując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zagęszczenie betonu naleŜy wykonać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co najmniej 6000 
drań/min. Buławę wibratora naleŜy zagłębiać 5-8 cm poniŜej poprzedniej warstwy. Czas wibrowania w kaŜdym 
połoŜeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca połoŜenia buławy odległe od siebie 0,3 do 0,5 m. 
*   Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się nakrycie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i jednocześnie chroniącymi beton przed deszczem. 
Przy temperaturze powyŜej +5oC naleŜy prowadzić pielęgnację wilgotnościową betonu przez okres co najmniej 7 
dni. 
Rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych moŜna wykonać po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 
projektowanej wytrzymałości normowej. 
 
5.2.4. Roboty murowe 

Mury naleŜy wykonywać warstwami, moŜliwie równomiernie na całej ich długości, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania elementów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. W miejscach połączeń murów 
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Ścianki działowe naleŜy wykonać po 
zakończeniu ścian głównych. 
Cegły, bloczki i pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Roboty murowe prowadzić przy temperaturze dodatniej. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, naleŜy 
cegły moczyć lub polewać wodą. 
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Grubość spoin poziomych:  minimalna 10 mm, maksymalna 17 mm, optymalna 12 mm. 
Grubość spoin pionowych: minimalna   5 mm, maksymalna 15 mm, optymalna 10 mm. 
Cegły kratówki i pustaki szczelinowe układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Kanały wentylacyjne wykonać z cegieł pełnych klasy 15 Mg. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć markę zgodną z dokumentacją i konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Zaprawy wytwarzane na placu budowy naleŜy kontrolować w zakresie marki i konsystencji. 
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5.2.5. Roboty izolacyjne 

*   Izolacje przeciwwilgociowe: 

Podkład pod izolacje bitumiczne i papowe powinien być trwały, o równej i czystej powierzchni. Betonowe i 
cementowe podkłady naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. W czasie gruntowania 
temperatura otoczenia powinna być nie niŜsza niŜ +5oC. Podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące naleŜy nanosić w dwóch warstwach. Druga warstwa moŜe być 
naniesiona po wyschnięciu pierwszej. 
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejonej lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą z układanych na nich zapraw mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i klejonej na zakład. Do klejenia pap asfaltowych 
stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku w kaŜdej nanoszonej warstwie powinna wynosić 1,0-
1,5 mm. Szerokość zakładów papy, podłuŜnych i poprzecznych, w kaŜdej warstwie powinna wynosić nie mniej niŜ 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 1/3 – 1/2 arkusza. 
 
*   Izolacje termiczne: 

Do wykonania izolacji termicznych stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Płyty styropianowe powinny być przycięte bez ubytków i wyszczerbień. Układać na styk bez szczelin. Przy 
wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie wznoszenia ścian, a warstwy 
ściany kotwione w co 5 warstwie kotwami ocynkowanymi w rozstawie co 0,5-0,8 m. Kotwy ocynkowane o śr. 6-8 
mm naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przez 2-krotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
Izolacje termiczne dachów i stropów wykonać z mat wełny mineralnej, jako dwuwarstwowe, układane mijankowo. 
Całkowita grubość izolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodu izolację zabezpieczyć folią polipropylenową 
szeroką o gr. 0,2 mm, paroszczelną. Od góry zapewnić przestrzeń wentylacyjną min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z 
folii paroprzepuszczalną  
 
5.2.6. Konstrukcje drewniane dachów 

*   Więźby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane warstwą papy. Murłaty naleŜy 
kotwić śrubami M12, wcześniej osadzonymi w wieńcach. Rozstaw kotew nie więcej niŜ co 2,5 m. Połączenia 
elementów na śruby M10, gwoździe i ocynkowane łączniki kątowe. Krokwie o przekroju jak określono w projekcie, 
o jednolitej długości. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki. Dokładność odwzorowanych elementów 
nie powinna róŜnić się więcej niŜ o 5 mm. 
Elementy więźby wykonać z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kompletnej więźby wszystkie przycinane 
powierzchnie zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna jak w p.2.2. 
*   Deskowanie- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać dwoma gwoździami o długości 2,5 gr. 
deski. Czoła desek oparte muszą być na krokwiach. Szerokość desek max. 18 cm 
*   Łaty – listwy o szerokości 50 mm, o grubości 40 mm na dachu odeskowanym. 
     Natomiast na dachu nieodeskowanym muszą mieć grubość minimum 50 mm. 
*   Kontrłaty – listwy o szerokości 50 mm, mogą być wykonane z desek o grubości 25 mm. 
*   Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h 
     liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3 m 
był nie większy niŜ 5 mm w kierunku równoległym do kalenicy i nie większy niŜ 10 mm w kierunku spadku połaci 
dachowej. 
 
5.2.7. Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe wykonać z blachy trapezowej o profilu T 18x72 mm wg p. 2.2. 
Rynny śr.120 mm, rury spustowe śr. 90 mm z PVC. Rozstaw uchwytów rynien i rur spustowych wg instrukcji 
producenta, lecz nie mniej niŜ 50 cm dla rynien i 2 m dla rur spustowych. 
Spadki rynien regulować na uchwytach w kierunku rur spustowych. 
Zabrania się uŜywać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny np. szlifierki kątowej. Przy cięciu 
blachy noŜycami wibracyjnymi trzeba zachować szczególną uwagę, aby ostrymi ścinkami nie uszkodzić przede 



SST B-00.00.00. Zagospodarowanie terenu, architektura i konstrukcja oczyszczalni ścieków 
 

 32

wszystkim ciała, ale równieŜ układanej blachy. NaleŜy tak zorganizować montaŜ, by uniknąć potrzeby chodzenia po 
zmontowanych arkuszach blachy. JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy chodzić delikatnie w obuwiu o miękkich, 
gumowych spodach.  
W przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej blachy naleŜy uszkodzone miejsce odtłuścić i nanieść zaprawkę 
wyłącznie na uszkodzone miejsce. 
 

   6. Kontrola jakości robót i wyrobów budowlanych 
Kontrola jakości materiałów, wyrobów i wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2 i 5 ogólnej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakości określają przedmiotowe normy, które 
wyszczególniono w punkcie 10. 
 
6.1. W zakresie robót ziemnych sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie; wymiary wykopów 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. W zakresie podkładów Ŝwirowych i betonowych sprawdzić naleŜy: 

- przygotowanie podłoŜa gruntowego; stan wyrównania, zanieczyszczenia 
- grubość i równomierność warstw 
- rodzaj uŜytego materiału 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. W zakresie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonanych deskowań; wymiary, sztywność, szczelność, rodzaj powierzchni 
- jakość wykonania zbrojenia; zgodność z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i pkt. 8. 
  zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót betonowych 
- czystość deskowań i obecność wkładek dystansowych 
- rodzaj i klasę mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania próbek 
- prawidłowość zagęszczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenie przerw w betonowaniu 
- sposób zabezpieczenia świeŜego betonu przed opadami i niskimi temperaturami 
- sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania 
- fakturę powierzchni betonu i sposób ewentualnych napraw 
 
6.4. W zakresie kontroli wykonania robót murowych naleŜy sprawdzić: 

- rodzaj, gatunek i klasę uŜytych materiałów ściennych i zapraw. 
- zgodność wymiarów i rzędnych wysokościowych z dokumentacją projektową; ścian i otworów 
- prawidłowość wiązania elementów, grubość i sposób wypełnienia spoin 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- odchylenie ściany od pionu na całej wysokości 10 mm 
- odchylenia warstw i górnej warstwy w poziomie 20 mm 
- zwichrzenie na całej powierzchni 20 mm 
- wymiary otworów; szerokość + 10, – 5 mm, wysokość + 15, – 10 mm   
- dopuszczalne odchyłki: dla spoin poziomych: +5, – 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm. 
 
6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegają:  

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych, która powinna być potwierdzona znakiem kontroli  
  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
  projektową oraz sprawdzenie właściwości tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 
- nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych, i których właściwości nie odpo- 
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  wiadają zakładanym wymaganiom określonym w projekcie. 
- wyniki odbiorów materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianych i pokrycia dachu sprawdzić: 

* Wi ęźby dachowe: 

- wymaganą jakość materiałów dostarczonych na plac budowy 
- sposób składowania, wilgotność, zabezpieczenie przed opadami i nasłonecznieniem itp. 
- zabezpieczenia tarcicy środkami impregnacyjnymi, zgodność z atestami i instrukcją ITB 
- wymaganą poprawność zmontowanej konstrukcji; zgodność geometrii więźby i wymiarów 
  elementów, sposób kotwienia murłat i połączeń w węzłach, jakość zastosowanych łączników 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe w przekroju krawędziaków:  +3, –2 mm 
- sposób ułoŜenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy łat 
- sprawdzenie równości powierzchni deskowania i łat naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty 
  kontrolnej lub innego szablonu; prześwit nie powinien przekraczać 5 mm 
 
* Pokrycia dachowe 

- naleŜ sprawdzić wymagania jakości materiałów w zakresie własności technicznych, kolorystyki 
  i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu i składowania 
- odbiór materiałów powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową,  
  postanowieniami norm branŜowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
- kompletność i prawidłowość zastosowanych wkrętów, uszczelek, uchwytów, mocowań trzpieni  
- dokładność połączeń arkuszy blach gąsiorów, pasów rynnowych i wiatrownic bocznych 
- sprawdzić naleŜy ewentualne uszkodzenia powłoki 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót budowlanych 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 
Wykonane roboty określa się w jednostkach obmiaru wyraŜonych w: 
- roboty ziemne; wykopy w [m3] - objętości wykopów w stanie naturalnym 
- zasypki w [m3] – róŜnica objętości wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu terenu 
- transport gruntu w [m3] oraz [km] – grunt w stanie naturalnego zagęszczenia - jak wykopy 
- warstwy filtracyjne, Ŝwirowe i podkłady betonowe w [m3] – w stanie zagęszczonym 
- deskowania w [m2] – deskowanej powierzchni elementu 
- roboty zbrojarskie [kg, tona] – teoretyczna ilość zmontowanego zbrojenia, wg rysunków 
  nie uwzględnia się drutu wiązałkowego, przekładek montaŜowych, ani zwiększonej ilości  
  materiału powstałej w wyniku stosowania przez wykonawcę średnic większych niŜ w projekcie 
- roboty betonowe w [m3] – betony konstrukcyjne, podbetony i podłoŜa 
- roboty murowe i ścianki w [m2] – muru lub ścianki o określonej grubości w projekcie 
- nadproŜa prefabrykowane w [m] – ułoŜonych nadproŜy 
- roboty izolacyjne w [m2] – zaizolowanej powierzchni z uwzględnieniem rodzaju izolacji 
- konstrukcje drewniane w [m2] – powierzchni z uwzględnieniem współczynnika spadku 
- roboty pokrywcze w [m2] – jak wyŜej 
- rynny i rury spustowe w [m] 
- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowanej konstrukcji 
- stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt] 
 
Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy, z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z 
Inwestorem i sprawdzonych w naturze. 
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   8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport gruntu, podłoŜa betonowe, Ŝwirowe i filtracyjne podlegają zasadzie 
odbioru robót zanikających. W dzienniku budowy naleŜy odnotować zgodność rzeczywistych warunków 
gruntowych z załoŜeniami określonymi w projekcie. 
 
Odbiór deskowań i zbrojenia elementów konstrukcyjnych naleŜy dokonać przed przystąpieniem do robót 
betonowych. Odbiór powinien być dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami konstrukcji Ŝelbetowych w 
zakresie średnic, liczby, rozstawu prętów i strzemion, wykonania haków, długości złącz i zakotwień oraz wielkości 
otulenia prętów. 
 
Odbiory robót konstrukcji betonowych, murowych, konstrukcji drewnianych i stalowych podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. W czasie odbioru naleŜy dokonać kontroli wykonanych robót wg zasad określonych w 
punktach 6.3. do 6.7. 
 
Roboty pokrycia dachów wymagają odbiorów częściowych, w czasie których naleŜy sprawdzić roboty, do których 
dostęp będzie utrudniony lub niemoŜliwy. Badanie końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
określonymi w p. 6.6 po zakończeniu robót, po deszczu, lecz przed wykonaniem izolacji termicznej i podsufitki. 
 
Zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna” 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-ISO 6935:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i Ŝebrowane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 4591:2003 Wapno budowlane. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niskostopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
 
 

B.01.02.00 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE W 
ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot wykończeniowych budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych ujęto w SST B.01.01.00  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach oraz zgodne z 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
Stolarka – naleŜy rozumieć wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznych  (okna z PVC ). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
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   2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość materiałów budowlanych. UŜyte materiały i wyroby budowlane 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe 
oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. UŜyte 
materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie 
lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru.  
Przy stosowaniu materiałów łatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny być przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa w zakresie BHP i przeciwpoŜarowe. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją naleŜy uŜyć następujących materiałów: 

*   Okna z PVC o własnościach: U= 1,1 W/m2K – argon, data produkcji i gwarancje producenta. 
*   Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm, wodo i ognioodporne wg PN-B-79405:1997 
*   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I 
*   Materiały do izolacji cieplnych. Płyty styropianowe odmiany G-T samogasnące, o gęstości 25 kg/m3 wg PN-B-
20130:1999. Grubość płyt wg dokumentacji projektowej. Wełna mineralna w postaci mat o gęstości 60 kg/m3. 
NaleŜy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych opakowaniach, na których wystawiony jest 
atest producenta. Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. 
 
*   Farby emulsyjne powinny być wytwarzane fabrycznie. MoŜna stosować farby emulsyjne na 
     spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego. 
*   Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70% 
*   Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania – do malowania konstrukcji stalowych 
*   Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
*   Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub Lakier bitumiczno-epoksydowy – do zabezpie- 
     czenia powierzchni betonowych w kontakcie ze ściekami 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny posiadać świadectwa ITB o ich dopuszczeniu  
do stosowania w budownictwie. 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Wykonawca powinien dąŜyć do maksymalnego zmechanizowania wszelkich robót i 
czynności w celu uzyskania najlepszej jakości robót. 
Wymagania dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
 
 



SST B-00.00.00. Zagospodarowanie terenu, architektura i konstrukcja oczyszczalni ścieków 
 

 37

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportowymi spełniającymi wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed moŜliwością ich uszkodzenia. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania w zakresie warunków wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych powinny być zakończone i odebrane wszystkie roboty stanu 
surowego ulegające zakryciu, tj. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, podtynkowe roboty instalacyjne, ścianki 
działowe i podłoŜa pod posadzki. Ponadto muszą być osadzone okna i ościeŜnice drzwiowe. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 

-  Zaleca się przystąpić do robót tynkarskich po upływie 4 do 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. po 
teoretycznym okresie osiadania murów i innych odkształceń np. skurczów. 
-  Tynki naleŜy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca się ogrzewanie pomieszczeń. 
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe przemroŜona zaprawa, szczególnie zaprawa wapienna, po odmroŜeniu juŜ nigdy nie 
osiągnie zakładanej wytrzymałości. 
-  W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych ścian zaleca się zwilŜanie wykonanych tynków przez 
polewanie wodą w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu. 
-  Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania naleŜy oczyścić z luźnych odprysków materiałowych i spłukać 
wodą naniesiony kurz. Ściany nie mogą być zanieczyszczone tłuszczem, olejami czy innymi materiałami np. 
izolacyjnymi. 
-  Tynki trójwarstwowe kat. III powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę narzutu wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jak dla 
tynków zewnętrznych ( naraŜonych na zawilgocenie ).  
Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwę narzutu z zaprawy cementowo-wapiennej o 
stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Do obrzutki 
stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi drobnoziarnisty. 
 
5.2.2. Tynki zewnętrzne 

      Tynki zewnętrzne na ścianach docieplanych styropianem wykonać na siatce z włókna szklanego metodą lekką 
na mokro z fakturą barwioną, gładką lub rustykalną w uzgodnieniu z inwestorem. Kolorystyka tynków 
zewnętrznych jak w dokumentacji projektowej. 
 
5.2.3. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

      Wykonać ruszt z łat drewnianych impregnowanych o przekroju 50 x 50 cm, o rozstawie co 50 cm, mocowanych 
gwoździami do krokwi dachowych, lub z typowych profili stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm. 
Płyty gipsowo kartonowe mocować do rusztów specjalnymi wkrętami przeznaczonymi do płyt gipsowo-
kartonowych. Złącza płyt okleić taśmą perforowaną z włókna szklanego i wygładzić szpachlą gipsową. 
 
5.2.4. Okładziny ceramiczne na ścianach 

-  Zaleca się przystąpić do wykonywania okładzin po upływie 4 - 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. 
po teoretycznym okresie osiadania i innych odkształceń ścian i murów. 
-  Na oczyszczoną i nawilŜoną powierzchnię naleŜy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki 
cementowej o gr. 2 – 3 mm i cienką warstwę zaprawy cementowo-wapiennej M-7. 
- Płytki ścienne powinny być posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie. 
- Temperatura wewnątrz pomieszczenia w czasie układania i wiązania zapraw nie moŜe być niŜsza od + 5oC. 
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- Dopuszczalne odchylenia płytek od poziomu i od pionu nie moŜe być większa niŜ 2 mm/m. 
  Odchylenie powierzchni nie większe niŜ 2 mm na długości łaty wzornikowej długości 2 m. 
  Szerokość spoin 2 – 2,5 mm wypełnić zaprawą do spoinowania płytek ściennych. 
 
5.2.5. Posadzki 

* Warstwy wyrównawcze 

- Podkłady i warstwy wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy cementowej o 
wytrzymałości 12 MPa, oddzielone od ścian, płyt fundamentowych i innych elementów budynku szczelinami 
dylatacyjnymi wypełnionymi masą asfaltową. 
- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robót oraz w ciągu co najmniej 3 następnych dni nie 
powinna być niŜsza niŜ +5oC. 
- Warstwy wyrównawcze powinny mieć równą i gładką płaszczyznę z wykształconymi spadkami w kierunku kratek 
ściekowych. Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sprawdzone łatą dwumetrową, w dowolnym miejscu, nie 
powinny wykazywać prześwitów większych niŜ 3 mm/m. 
- W okresie pierwszych 7 dni podkłady powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. 
 
* Płytki podłogowe 

- Płytki podłogowe powinny spełniać wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
- Powierzchnia nieszkliwiona ( antypoślizgowa ), ścieralność V klasa ścieralności, gatunek I. 
- Sposób układania;  na zaprawie cementowej lub na klej. 
- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagających zmywania powinny być zakończone przy ścianach i innych 
elementach pionowych cokolikami o wysokości min. 10 cm, wykonanych z tych samych materiałów. W 
pomieszczeniach suchych połączenia posadzki ze ścianą wykończyć listwami profilowymi z tworzywa sztucznego. 
- Styki dwóch róŜnych posadzek powinny być wykończone kształtownikami z metalu. 
- Powierzchnia posadzki, sprawdzona łatą wzorcową o długości 2 m, nie powinna wykazywać prześwitu większego 
niŜ 2 mm. 
 
5.2.6. Roboty malarskie 

* Warunki przystąpienia do robót malarskich 

- Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie jeŜeli jest to konieczne. Następnie naleŜy powierzchnie 
zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie stosuje się przed szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagają 
płyty gipsowo-kartonowe. 
- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane po dokładnym wyschnięciu i ewentualnym 
zafluatowaniu świeŜych tynków i miejsc naprawianych. 
- Malowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonać po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 
- Wewnętrzne roboty malarskie moŜna wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem załoŜenia 
ceramicznych i innych urządzeń sanitarnych, wyposaŜenia oświetleniowego itp. 
- Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu posadzek i urządzeń sanitarnych. 
- W przypadku tynków uprzednio malowanych naleŜy powierzchnie oczyścić z łuszczącej się starej farby. Nie 
zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez zmycia poprzedniej powłoki malarskiej – 
z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych. 
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +8oC i nie wyŜszej niŜ + 22oC w 
pomieszczeniach zamkniętych. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie 
zimowym lub w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podczas 
silnych wiatrów i w dniach deszczowych. 
- Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz budynku powinno być wykonane przy wilgotności 
względnej nie większej niŜ 80 %. 
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* Wymagania szczegółowe 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i na reemulgację. Odcień 
powierzchni powinien mieć fakturę aksamitno-matową. 
- Powierzchnie powłok powinny być bez prześwitów, smug i śladów pędzla. Barwy powłok powinny być jednolite i 
równomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem. 
- Powłoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mieć jednolitą barwę, bez zacieków, zmarszczeń, 
pęcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajom faktury pokrywanego 
podłoŜa, ale powłoka powinna całkowicie pokrywać podkład i pierwszą warstwę powłoki. Powłoka powinna mieć 
jednolity charakterystyczny tłusty połysk, a w wykonaniu powłok matowych powinny być jednolicie matowe. 
- Powłoki z emalii olejnych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom dla powłok z farb olejnych – z tym, Ŝe 
powinny mieć połysk lakierowy. 
 
 
 

   6. Kontrola jakości robót 

* Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów na placu budowy polegać powinna na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu, zgodności klas, gatunków, 
wymiarów, itp. Ponadto naleŜy sprawdzić kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz posiadane 
świadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane są 
na placu budowy, naleŜy kontrolować ich skład i konsystencję w sposób podany w przedmiotowej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów lub wyrobów powinny być odnotowane wpisem do dziennika budowy. 
 
* Kontrola jakości wykonanych robót 

- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie wniesionych uwag dotyczących 
zmian i uzupełnień. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, w szczególności warunków 
pogodowych, cieplnych i wilgotnościowych. 
- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonanych podkładów w zakresie wymaganych warstw, ich grubości i 
wykończenia powierzchni. JeŜeli wymagane są dylatacje, sprawdzić naleŜy sposób ich wykonania i wypełnienia. 
- Kontrola jakości wykonanych robót wykończeniowych powinna obejmować sprawdzenie przez ocenę wzrokową 
wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni tynków, posadzek, okładzin ceramicznych na 
ścianach, sposobu ułoŜenia i wykończenia sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sposobu wykończenia połączeń 
krawędzi i powierzchni wykładzin o róŜnym rodzaju. Ponadto sprawdzić naleŜy kompletność osadzonych 
akcesoriów tj. kratek wentylacyjnych urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę w zakresie dokładności i tolerowanych odchyleń od wymagań określonych w pkt. 
5.2.1 do 6. 
- Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 
- W zakresie stolarki i ślusarki ocena jakości robot powinna obejmować; sprawdzenie zgodności wymiarów, 
zgodności elementów otwieranych, sprawdzenie działania elementów okuć. Ponadto sprawdzić naleŜy jakość 
fabrycznych uszczelek i prawidłowość zamontowania ościeŜnic w zakresie geometrii, zakotwień i uszczelnienia. 
- Kontrolę jakości robót malarskich naleŜy przeprowadzić po 7 dniach – dla farb emulsyjnych 
  po 14 dniach dla pozostałych. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niŜszej od +5oC 
  przy wilgotności powietrza nie większej od 65%. 
  Sprawdzenie powinno obejmować; zgodność barw z przyjętymi wzorcami, oraz zgodność z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2.6. JeŜeli jakość powłok malarskich nie spełnia w/w wymagań, naleŜy je uzupełnić wg 
wskazań inspektorów nadzoru lub usunąć i wykonać poprawnie. 
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   7. Przedmiary i obmiary robót 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich, tynków zewnętrznych na warstwie ocieplającej ze styropianu, okładzin 
ceramicznych na ścianach, robót posadzkowych i robót malarskich jest [ m2] Roboty obejmują wszystkie czynności 
zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko 
materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w [ m2 ] powierzchni obliczonej w świetle ościeŜnic. 
Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza się w [ m2 ] z uwzględnieniem 
powierzchni rusztów drewnianych wyraŜonych w [ m2 ] lub konstrukcji stalowej z belek walcowanych na gorąco 
obliczonej w [ kg ]. 
 
 

   8. Odbiory robót budowlanych 
Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów zastosowanych do wykonania tych 
robót. NaleŜy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjętymi zastrzeŜeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy. 
 
Odbiory robót powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów określonymi w pkt. 9 
Specyfiki Technicznej – „Część ogólna”. 
 
Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót w celu określenia jakości wykonanych robót 
i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze końcowym. 
Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów o bezpieczeństwie 
konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej kolejności, lub gdy takiego odbioru zaŜąda właściwy 
organ państwowego nadzoru budowlanego. 
 
Z kaŜdego odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych powinien być sporządzony protokół zawierający 
odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i powinien być zakończony konkretnymi wnioskami, oraz 
powinien być dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. NaleŜy podać sposób przechowywania 
oryginału i sporządzonych kopiach. 
 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej – „Część ogólna”. 
Płaci się za ustalone ilości w jednostkach obmiaru pkt. 7, wg ceny jednostkowej uwzględniającej wszystkie 
czynności pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem podstawowych materiałów 
wykończeniowych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych w naturze przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-79405:1999 Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, Ŝeliwa do malowana. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 

 

B.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w zakresie projektowanej modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik, woj. podkarpackie 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wyburzenie obiektów w całości lub rozbiórkę określonych elementów konstrukcyjnych, oraz 
wywóz gruzu i złomu z terenu oczyszczalni. 
 
Do wyburzenia w całości przeznaczone są  następujące obiekty: 

*   Komora rozpręŜna ścieków 
*   Wanna pod zbiornik PIX 
*   Punkt zlewny ścieków dowoŜonych 
*   Kompostownia skratek 
*   Wiata na osad 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy i bezpieczny dla ludzi przebieg robót. Zgodnie 
z treścią umowy rozliczy się z odzysku materiałów ( wartość złomu elementów stalowych ). 
Miejsce wywozu i sposób składowania gruzu wskaŜe Inwestor.  
 
 

   2. Materiały 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się następujące materiały: 
- bale iglaste obrzynane gr. 50 – 100 mm kl.II 
- deski iglaste obrzynane gr. 38 - 45 mm kl.III 
- acetylen techniczny rozpuszczony 
- tlen techniczny spręŜony 
- piasek lub pospółka do wyrównania terenu 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

- Ŝuraw samochodowy 5-6 Mg 
- pompa spalinowa do 50 m3/h 
- wentylator 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie przepisów BHP. 
 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do transportu materiałów, złomu i gruzu naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 Mg 
- samochód skrzyniowy 5 Mg 
- samochód dostawczy 0,9 Mg 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i inne. Nie naleŜy prowadzić robót w skrajnie złych warunkach 
atmosferycznych ( w czasie silnych wiatrów, opadów śniegu lub deszczu ). 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, elementów sąsiednich oraz stateczność ogólna rozbieranego obiektu. Nie wolno 
rozbierać elementów obciąŜonych innymi elementami. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym. Konstrukcje 
murowane rozbierać od góry, przy uŜyciu narzędzi ręcznych lub pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalenie. Elementy Ŝelbetowe rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
zbrojenie przecinać palnikiem acetylenowym. 
Teren po rozbiórkach oczyścić z resztek materiałów, doły zasypać piaskiem i wyrównać. 
 
 

  Uwaga: 

- Komory kontenera muszą być przewietrzane przy uŜyciu wentylatora, poniewaŜ w czasie prac 
  spawalniczych mogą gromadzić się gazy wybuchowe lub trujące. 
- W miejscach wyznaczonych do przecinania palnikiem acetylenowym powierzchnie blach 
  naleŜy oczyścić z farb zabezpieczających. Szczególnie niebezpieczna jest farba miniowa 
  z zawartością ołowiu. 
- Teren robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach BHP. 
 
 

   6. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Inspektor Nadzoru zakwalifikuje elementy do odzysku, które naleŜy oczyścić i odłoŜyć na 
wyznaczone miejsce składowania. 
 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót 
 
Ilość robót rozbiórkowych określa przedmiar robót, który moŜe ulec zmianie na podstawie 
decyzji Inspektora Nadzoru i obmiaru robót faktycznie wykonanych. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla elementów stalowych - [ t ] 
- dla elementów murowanych, betonowych i Ŝelbetowych - [ m3 ] 
- odległość wywozu gruzu i złomu - [ km ] 
 
 

   8. Odbiór robót rozbiórkowych 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadzie odbioru robót zanikających. 
Materiały uzyskane z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – część ogólna. 
Podstawą rozliczenia jest skorygowany przez Inspektora Nadzoru przedmiar robót 
rozbiórkowych, oraz spisany protokół odbioru robót.  
Sposób rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek określi umowa z Inwestorem. 
 
 

   10. Przepisy i dokumenty odniesienia 
a) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych. 

c) Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków 

d) Dokumentacja archiwalna obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

e) Przedmiar robót rozbiórkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
     B.01.01.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                        WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  BUDUNKÓW 
 
     B.01.02.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                         ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 
     B.01.03.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 
 
CPV 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45262210-6   Fundamentowanie 
CPV 45262522-6   Roboty murarskie 
CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 
CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie 
CPV 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych 
CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 
CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45262423-2   Wykonywanie podkładów 
CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 
CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 
CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 
CPV 45442100-8   Roboty malarskie 
CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
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B.01.01.00 ROBOTY BUDOWLANE -  WZNOSZENIE  KONSTRUK CJI  
BUDUNKÓW 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot ogólnobudowlanych ( z wyłączeniem robót 
wykończeniowych ) mających na celu wybudowanie nowych lub modernizację istniejących budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

W zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków robotami budowlanymi objęte będą: 

*  Rurociągi technologiczne i kanały grawitacyjne ścieków  
*  Przyłącza kablowe do zbiornika ścieków i projektowanych urządzeń oczyszczalni 
*  Chodniki na terenie oczyszczalni - uzupełnienie 
*  Zieleń izolacyjna i trawniki - uzupełnienie 
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych ujęto w SST B.02.02.00 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
 

   2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i elementów budowlanych. 
UŜyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać 
wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich 
materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy 
winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności 
z Polskimi Normami. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, - opisem 
technicznym i rysunkami. UŜyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 
przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie, czy przez warunki 
atmosferyczne. 
 
2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz z normami PN-ISO 
6935:1998, PN-H-93215. Odbiór stali na budowie na podstawie atestu. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Powierzchnia prętów nie moŜe mieć pęknięć, pęcherzy, naderwań lub 
rozwarstwień. Dopuszczalne są drobne rysy, łuski, zawalcowania niemetaliczne, chropowatości jeŜeli nie 
przekraczają 0,5 mm. Dopuszcza się teŜ powierzchniowy nalot rdzy. 
Przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, kurzu lub błota. Niedopuszczalne jest 
stosowanie prętów skorodowanych, zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. 
 
2.2.2. Mieszanki betonowe 

Klasę mieszanek betonowych dla elementów betonowych i Ŝelbetowych objętych niniejszą specyfikacją naleŜy 
stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w 
Warszawie. Do wykonania podbetonów na podłoŜu gruntowym przyjęto kl. B-7,5 i B-10. Dla elementów 
konstrukcyjnych budynków i podłoŜy pod posadzkami kl. B-20. 
Dla elementów konstrukcyjnych mających bezpośredni kontakt ze ściekami dodatkowym wymaganiem dla betonu 
jest: klasa betonu B-30, wodoszczelność W6 i mrozoodporność F150. 
śelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny posiadać trwałe oznakowania umoŜliwiające 
identyfikację producenta oraz typu i gatunku. 
 
2.2.3. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu, oraz dla wzmocnienia 
podłoŜy i zasypek naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/A32,5. 
Wymagania wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 w szczególności: termin przydatności. 
 
2.2.4. Kruszywa 

Do wykonania podbudowy fundamentów pod reaktory naleŜy stosować: 
- dla warstwy dolnej kruszywo łamane frakcji 16 – 63 mm 
- dla warstwy górnej kruszywo łamane frakcji   8 – 16 mm 
   lub kruszywo naturalne ( pospółkę ) frakcji   0–31,5 mm 
Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu 
oraz na podłoŜa betonowe dopuszcza się stosowanie kruszyw naturalnych frakcji 0–31,5 mm 
 
2.2.5. Woda do betonów i zapraw 

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy naleŜy stosować wodę pitną, wodociągową 
pobieraną ze zbiornika pośredniego. W przypadku korzystania z innego źródła naleŜy przeprowadzić jej badanie 
zgodnie z normą PN-B-32250. 
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2.2.6. Materiały do wykonania konstrukcji murowanych 

Ściany budynków wykonać z pustaków ceramicznych typu Max-288x188 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7 
lub alternatywnie z cegły „Porothem 30”. 
W przypadku budynku technologicznego nr 2, do zamurowania otworów i uzupełnień ścian moŜna stosować cegły 
pełne, kratówkę lub  inne materiały o klasie nie mniejszej niŜ „15”. 
 
2.2.7. Materiały do wykonania izolacji przeciwwigociowych 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach branŜowych i powinny posiadać świadectwa ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
NaleŜy stosować materiały w oryginalnych opakowaniach. 
* Papa asfaltowa izolacyjna I/400 wg PN-B-27617/A1:1997 
* Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na zimno  wg PN-B-24625:1998 
* Kit budowlany trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
2.2.8. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

Do konstrukcji drewnianych stosować naleŜy drewno iglaste klasy C-30 zabezpieczone preparatami przed 
szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcją ITB. Preparaty zabezpieczające powinny posiadać atesty NRO i 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wilgotność drewna nie powinna wynosić więcej niŜ 20%. Niedopuszczalne są zasinienia i chodniki owadzie. 
 
2.2.9. Materiały do wykonania pokryć dachowych 

* Blacha trapezowa o profilu T 18x72 gr. 0,60- 0,75mm, obustronnie ocynkowana z powłoką dekoracyjną 
poliestrowo-silikonową. Długość arkuszy dostosowana do połaci dachowej ( bez połączeń poprzecznych). Kolor 
określa projekt architektoniczny. 
* Akcesoria i wkręty w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obróbki blacharskie nietypowe z blachy powlekanej 
lub ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia. 
* Rynny z PVC o średnicy 125 mm „Plastmo” – uchwyty co 50 cm. 
* Rury spustowe PVC o średnic 90 mm „Plastmo”- uchwyty co ~2 m. 
* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h liczonej wg DIN 53122, 
oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
* Wełna mineralna gr. 8 i 10 cm w postaci mat o gęstości 60 kg/m3.  
NaleŜy stosować materiały na które wystawiony jest atest producenta. 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Do wykonania robót ujętych w SST naleŜy uŜyć m. innymi następującego sprzętu: 

- koparka 0,25 m3 
- Ŝuraw samochodowy 4-6 Mg 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 – 250 dm3 
- wciągarka ręczna 3-5 Mg 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
- spawarka elektryczna 300 A 
- noŜyce mechaniczne do prętów zbrojeniowych 
- giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
- zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h 

Rodzaj lub typ przewidywanego do uŜycia sprzętu i maszyn naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Sprzęt moŜe być uŜyty wyłącznie w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcją 
obsługi. 
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Wymagania dotyczące sprzętu do montaŜu urządzeń technologicznych o duŜej masie lub o duŜych gabarytach 
określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do przewozu materiałów sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. naleŜy uŜyć samochody samowyładowcze o 
ładowności do 5 Mg. Do przewozu materiałów ściennych, workowanych lub w opakowaniach, elementów 
prefabrykowanych, i.t.p. naleŜy korzystać z samochodów dostawczych lub skrzyniowych o ładowności 5- 10 Mg. 
Do przewozu masy betonowej uŜywać specjalistyczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć ładunek przed moŜliwością przemieszczania się lub mechanicznego uszkodzenia. 
Druty lub taśmy uŜyte do zabezpieczenia ładunków powinny posiadać wytrzymałość, która gwarantuje, Ŝe w czasie 
załadunku, transportu i wyładunku nie zostaną zerwane. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
Wymagania dotyczące środków transportu dla urządzeń technologicznych o duŜych gabarytach określono w 
Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
Rodzaj przewidywanego do uŜycia specjalistycznego sprzętu transportowego i maszyn naleŜy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją geologiczną 
podłoŜa gruntowego i przyjętymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu. 
W trakcie realizacji robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia zgodności warunków rzeczywistych, 
występujących w terenie, z projektowanymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów - wyznaczenia osi kierunkowych i rzędnych 
wysokościowych fundamentów, oraz wyznaczenie krawędzi wykopów. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 
połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia lub zalegania na 
tym poziomie gruntów słabszych niŜ zakłada projekt, naleŜy poinformować inspektora nadzoru, który podejmie 
stosowną decyzję. 
Przy wykonywaniu wykopów ze karpami powinny być zachowane następujące zasady: 
*    Bezpieczne nachylenie skarpy określone wg PN-B-06050:1999 
*   W pasie przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 
terenu powinna być wolna od nasypów i składów materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód 
opadowych. 
*   W czasie wykonywania robót naleŜy obserwować stan bezpieczeństwa skarp w sposób ciągły. *   W zaleŜności 
od warunków zewnętrznych okresowo sprawdzać stan umocnień. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno nastąpić bez uzasadnionej zwłoki po 
zakończeniu przewidywanych w nich robót. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby nominalnej Proctora. 
Zasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian nie powinno uszkodzić załoŜonych izolacji. 
 



SST B-00.00.00. Zagospodarowanie terenu, architektura i konstrukcja oczyszczalni ścieków 
 

 30

5.2.2. Warstwy filtracyjne, podłoŜa Ŝwirowe i betonowe 

Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia od inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych. 
Układanie warstw Ŝwirowych, filtracyjnych i podkładów betonowych naleŜy prowadzić na oczyszczonym podłoŜu, 
równomiernie na całej powierzchni wykopu. 
Grubość warstw Ŝwirowych w stanie zagęszczonym wg dokumentacji projektowej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu i warstw podłoŜa określony wg nominalnej próby Proctora nie powinien być 
mniejszy niŜ Js = 0,95, a dla podłoŜa pod płyty fundamentowe reaktorów i podłoŜa pod zbiornik retencyjny ścieków 
Js = 0,98. 
 
5.2.3. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

*   Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w postaci sęków ponad 18 
mm. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na szczelność deskowań w połączeniach płaszczyzn i w naroŜach. W 
połączeniach naroŜnych stosować listwy fazujące 2–4 cm. 
Deski powinny mieć grubość nie mniej niŜ 25 mm, szerokość nie większą niŜ 18 cm. Wskazane jest, aby deski były 
jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na wpust i pióro. 
*   Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunki i średnice stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Przed uŜyciem ich do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, 
kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. Dopuszczalne 
wygięcia miejscowe nie mogą przekraczać 4 mm. Wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji wg PN-
B-03264:1999. 
*   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-1:2003 i PN 88/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu pozwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Betonowanie naleŜy wykonywać przy temperaturze w ciągu całej doby nie niŜszej niŜ + 5oC, utrzymując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zagęszczenie betonu naleŜy wykonać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co najmniej 6000 
drań/min. Buławę wibratora naleŜy zagłębiać 5-8 cm poniŜej poprzedniej warstwy. Czas wibrowania w kaŜdym 
połoŜeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca połoŜenia buławy odległe od siebie 0,3 do 0,5 m. 
*   Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się nakrycie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i jednocześnie chroniącymi beton przed deszczem. 
Przy temperaturze powyŜej +5oC naleŜy prowadzić pielęgnację wilgotnościową betonu przez okres co najmniej 7 
dni. 
Rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych moŜna wykonać po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 
projektowanej wytrzymałości normowej. 
 
5.2.4. Roboty murowe 

Mury naleŜy wykonywać warstwami, moŜliwie równomiernie na całej ich długości, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania elementów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. W miejscach połączeń murów 
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Ścianki działowe naleŜy wykonać po 
zakończeniu ścian głównych. 
Cegły, bloczki i pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Roboty murowe prowadzić przy temperaturze dodatniej. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, naleŜy 
cegły moczyć lub polewać wodą. 
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Grubość spoin poziomych:  minimalna 10 mm, maksymalna 17 mm, optymalna 12 mm. 
Grubość spoin pionowych: minimalna   5 mm, maksymalna 15 mm, optymalna 10 mm. 
Cegły kratówki i pustaki szczelinowe układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Kanały wentylacyjne wykonać z cegieł pełnych klasy 15 Mg. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć markę zgodną z dokumentacją i konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Zaprawy wytwarzane na placu budowy naleŜy kontrolować w zakresie marki i konsystencji. 
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5.2.5. Roboty izolacyjne 

*   Izolacje przeciwwilgociowe: 

Podkład pod izolacje bitumiczne i papowe powinien być trwały, o równej i czystej powierzchni. Betonowe i 
cementowe podkłady naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. W czasie gruntowania 
temperatura otoczenia powinna być nie niŜsza niŜ +5oC. Podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące naleŜy nanosić w dwóch warstwach. Druga warstwa moŜe być 
naniesiona po wyschnięciu pierwszej. 
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejonej lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą z układanych na nich zapraw mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i klejonej na zakład. Do klejenia pap asfaltowych 
stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku w kaŜdej nanoszonej warstwie powinna wynosić 1,0-
1,5 mm. Szerokość zakładów papy, podłuŜnych i poprzecznych, w kaŜdej warstwie powinna wynosić nie mniej niŜ 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 1/3 – 1/2 arkusza. 
 
*   Izolacje termiczne: 

Do wykonania izolacji termicznych stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Płyty styropianowe powinny być przycięte bez ubytków i wyszczerbień. Układać na styk bez szczelin. Przy 
wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie wznoszenia ścian, a warstwy 
ściany kotwione w co 5 warstwie kotwami ocynkowanymi w rozstawie co 0,5-0,8 m. Kotwy ocynkowane o śr. 6-8 
mm naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przez 2-krotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
Izolacje termiczne dachów i stropów wykonać z mat wełny mineralnej, jako dwuwarstwowe, układane mijankowo. 
Całkowita grubość izolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodu izolację zabezpieczyć folią polipropylenową 
szeroką o gr. 0,2 mm, paroszczelną. Od góry zapewnić przestrzeń wentylacyjną min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z 
folii paroprzepuszczalną  
 
5.2.6. Konstrukcje drewniane dachów 

*   Więźby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane warstwą papy. Murłaty naleŜy 
kotwić śrubami M12, wcześniej osadzonymi w wieńcach. Rozstaw kotew nie więcej niŜ co 2,5 m. Połączenia 
elementów na śruby M10, gwoździe i ocynkowane łączniki kątowe. Krokwie o przekroju jak określono w projekcie, 
o jednolitej długości. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki. Dokładność odwzorowanych elementów 
nie powinna róŜnić się więcej niŜ o 5 mm. 
Elementy więźby wykonać z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kompletnej więźby wszystkie przycinane 
powierzchnie zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna jak w p.2.2. 
*   Deskowanie- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać dwoma gwoździami o długości 2,5 gr. 
deski. Czoła desek oparte muszą być na krokwiach. Szerokość desek max. 18 cm 
*   Łaty – listwy o szerokości 50 mm, o grubości 40 mm na dachu odeskowanym. 
     Natomiast na dachu nieodeskowanym muszą mieć grubość minimum 50 mm. 
*   Kontrłaty – listwy o szerokości 50 mm, mogą być wykonane z desek o grubości 25 mm. 
*   Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h 
     liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3 m 
był nie większy niŜ 5 mm w kierunku równoległym do kalenicy i nie większy niŜ 10 mm w kierunku spadku połaci 
dachowej. 
 
5.2.7. Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe wykonać z blachy trapezowej o profilu T 18x72 mm wg p. 2.2. 
Rynny śr.120 mm, rury spustowe śr. 90 mm z PVC. Rozstaw uchwytów rynien i rur spustowych wg instrukcji 
producenta, lecz nie mniej niŜ 50 cm dla rynien i 2 m dla rur spustowych. 
Spadki rynien regulować na uchwytach w kierunku rur spustowych. 
Zabrania się uŜywać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny np. szlifierki kątowej. Przy cięciu 
blachy noŜycami wibracyjnymi trzeba zachować szczególną uwagę, aby ostrymi ścinkami nie uszkodzić przede 
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wszystkim ciała, ale równieŜ układanej blachy. NaleŜy tak zorganizować montaŜ, by uniknąć potrzeby chodzenia po 
zmontowanych arkuszach blachy. JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy chodzić delikatnie w obuwiu o miękkich, 
gumowych spodach.  
W przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej blachy naleŜy uszkodzone miejsce odtłuścić i nanieść zaprawkę 
wyłącznie na uszkodzone miejsce. 
 

   6. Kontrola jakości robót i wyrobów budowlanych 
Kontrola jakości materiałów, wyrobów i wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2 i 5 ogólnej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakości określają przedmiotowe normy, które 
wyszczególniono w punkcie 10. 
 
6.1. W zakresie robót ziemnych sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie; wymiary wykopów 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. W zakresie podkładów Ŝwirowych i betonowych sprawdzić naleŜy: 

- przygotowanie podłoŜa gruntowego; stan wyrównania, zanieczyszczenia 
- grubość i równomierność warstw 
- rodzaj uŜytego materiału 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. W zakresie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonanych deskowań; wymiary, sztywność, szczelność, rodzaj powierzchni 
- jakość wykonania zbrojenia; zgodność z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i pkt. 8. 
  zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót betonowych 
- czystość deskowań i obecność wkładek dystansowych 
- rodzaj i klasę mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania próbek 
- prawidłowość zagęszczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenie przerw w betonowaniu 
- sposób zabezpieczenia świeŜego betonu przed opadami i niskimi temperaturami 
- sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania 
- fakturę powierzchni betonu i sposób ewentualnych napraw 
 
6.4. W zakresie kontroli wykonania robót murowych naleŜy sprawdzić: 

- rodzaj, gatunek i klasę uŜytych materiałów ściennych i zapraw. 
- zgodność wymiarów i rzędnych wysokościowych z dokumentacją projektową; ścian i otworów 
- prawidłowość wiązania elementów, grubość i sposób wypełnienia spoin 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- odchylenie ściany od pionu na całej wysokości 10 mm 
- odchylenia warstw i górnej warstwy w poziomie 20 mm 
- zwichrzenie na całej powierzchni 20 mm 
- wymiary otworów; szerokość + 10, – 5 mm, wysokość + 15, – 10 mm   
- dopuszczalne odchyłki: dla spoin poziomych: +5, – 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm. 
 
6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegają:  

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych, która powinna być potwierdzona znakiem kontroli  
  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
  projektową oraz sprawdzenie właściwości tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 
- nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych, i których właściwości nie odpo- 
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  wiadają zakładanym wymaganiom określonym w projekcie. 
- wyniki odbiorów materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianych i pokrycia dachu sprawdzić: 

* Wi ęźby dachowe: 

- wymaganą jakość materiałów dostarczonych na plac budowy 
- sposób składowania, wilgotność, zabezpieczenie przed opadami i nasłonecznieniem itp. 
- zabezpieczenia tarcicy środkami impregnacyjnymi, zgodność z atestami i instrukcją ITB 
- wymaganą poprawność zmontowanej konstrukcji; zgodność geometrii więźby i wymiarów 
  elementów, sposób kotwienia murłat i połączeń w węzłach, jakość zastosowanych łączników 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe w przekroju krawędziaków:  +3, –2 mm 
- sposób ułoŜenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy łat 
- sprawdzenie równości powierzchni deskowania i łat naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty 
  kontrolnej lub innego szablonu; prześwit nie powinien przekraczać 5 mm 
 
* Pokrycia dachowe 

- naleŜ sprawdzić wymagania jakości materiałów w zakresie własności technicznych, kolorystyki 
  i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu i składowania 
- odbiór materiałów powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową,  
  postanowieniami norm branŜowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
- kompletność i prawidłowość zastosowanych wkrętów, uszczelek, uchwytów, mocowań trzpieni  
- dokładność połączeń arkuszy blach gąsiorów, pasów rynnowych i wiatrownic bocznych 
- sprawdzić naleŜy ewentualne uszkodzenia powłoki 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót budowlanych 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 
Wykonane roboty określa się w jednostkach obmiaru wyraŜonych w: 
- roboty ziemne; wykopy w [m3] - objętości wykopów w stanie naturalnym 
- zasypki w [m3] – róŜnica objętości wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu terenu 
- transport gruntu w [m3] oraz [km] – grunt w stanie naturalnego zagęszczenia - jak wykopy 
- warstwy filtracyjne, Ŝwirowe i podkłady betonowe w [m3] – w stanie zagęszczonym 
- deskowania w [m2] – deskowanej powierzchni elementu 
- roboty zbrojarskie [kg, tona] – teoretyczna ilość zmontowanego zbrojenia, wg rysunków 
  nie uwzględnia się drutu wiązałkowego, przekładek montaŜowych, ani zwiększonej ilości  
  materiału powstałej w wyniku stosowania przez wykonawcę średnic większych niŜ w projekcie 
- roboty betonowe w [m3] – betony konstrukcyjne, podbetony i podłoŜa 
- roboty murowe i ścianki w [m2] – muru lub ścianki o określonej grubości w projekcie 
- nadproŜa prefabrykowane w [m] – ułoŜonych nadproŜy 
- roboty izolacyjne w [m2] – zaizolowanej powierzchni z uwzględnieniem rodzaju izolacji 
- konstrukcje drewniane w [m2] – powierzchni z uwzględnieniem współczynnika spadku 
- roboty pokrywcze w [m2] – jak wyŜej 
- rynny i rury spustowe w [m] 
- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowanej konstrukcji 
- stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt] 
 
Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy, z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z 
Inwestorem i sprawdzonych w naturze. 
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   8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport gruntu, podłoŜa betonowe, Ŝwirowe i filtracyjne podlegają zasadzie 
odbioru robót zanikających. W dzienniku budowy naleŜy odnotować zgodność rzeczywistych warunków 
gruntowych z załoŜeniami określonymi w projekcie. 
 
Odbiór deskowań i zbrojenia elementów konstrukcyjnych naleŜy dokonać przed przystąpieniem do robót 
betonowych. Odbiór powinien być dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami konstrukcji Ŝelbetowych w 
zakresie średnic, liczby, rozstawu prętów i strzemion, wykonania haków, długości złącz i zakotwień oraz wielkości 
otulenia prętów. 
 
Odbiory robót konstrukcji betonowych, murowych, konstrukcji drewnianych i stalowych podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. W czasie odbioru naleŜy dokonać kontroli wykonanych robót wg zasad określonych w 
punktach 6.3. do 6.7. 
 
Roboty pokrycia dachów wymagają odbiorów częściowych, w czasie których naleŜy sprawdzić roboty, do których 
dostęp będzie utrudniony lub niemoŜliwy. Badanie końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
określonymi w p. 6.6 po zakończeniu robót, po deszczu, lecz przed wykonaniem izolacji termicznej i podsufitki. 
 
Zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna” 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-ISO 6935:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i Ŝebrowane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 4591:2003 Wapno budowlane. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niskostopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
 
 

B.01.02.00 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE W 
ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot wykończeniowych budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych ujęto w SST B.01.01.00  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach oraz zgodne z 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
Stolarka – naleŜy rozumieć wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznych  (okna z PVC ). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
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   2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość materiałów budowlanych. UŜyte materiały i wyroby budowlane 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe 
oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. UŜyte 
materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie 
lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru.  
Przy stosowaniu materiałów łatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny być przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa w zakresie BHP i przeciwpoŜarowe. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją naleŜy uŜyć następujących materiałów: 

*   Okna z PVC o własnościach: U= 1,1 W/m2K – argon, data produkcji i gwarancje producenta. 
*   Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm, wodo i ognioodporne wg PN-B-79405:1997 
*   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I 
*   Materiały do izolacji cieplnych. Płyty styropianowe odmiany G-T samogasnące, o gęstości 25 kg/m3 wg PN-B-
20130:1999. Grubość płyt wg dokumentacji projektowej. Wełna mineralna w postaci mat o gęstości 60 kg/m3. 
NaleŜy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych opakowaniach, na których wystawiony jest 
atest producenta. Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. 
 
*   Farby emulsyjne powinny być wytwarzane fabrycznie. MoŜna stosować farby emulsyjne na 
     spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego. 
*   Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70% 
*   Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania – do malowania konstrukcji stalowych 
*   Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
*   Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub Lakier bitumiczno-epoksydowy – do zabezpie- 
     czenia powierzchni betonowych w kontakcie ze ściekami 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny posiadać świadectwa ITB o ich dopuszczeniu  
do stosowania w budownictwie. 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Wykonawca powinien dąŜyć do maksymalnego zmechanizowania wszelkich robót i 
czynności w celu uzyskania najlepszej jakości robót. 
Wymagania dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
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   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportowymi spełniającymi wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed moŜliwością ich uszkodzenia. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania w zakresie warunków wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych powinny być zakończone i odebrane wszystkie roboty stanu 
surowego ulegające zakryciu, tj. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, podtynkowe roboty instalacyjne, ścianki 
działowe i podłoŜa pod posadzki. Ponadto muszą być osadzone okna i ościeŜnice drzwiowe. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 

-  Zaleca się przystąpić do robót tynkarskich po upływie 4 do 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. po 
teoretycznym okresie osiadania murów i innych odkształceń np. skurczów. 
-  Tynki naleŜy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca się ogrzewanie pomieszczeń. 
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe przemroŜona zaprawa, szczególnie zaprawa wapienna, po odmroŜeniu juŜ nigdy nie 
osiągnie zakładanej wytrzymałości. 
-  W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych ścian zaleca się zwilŜanie wykonanych tynków przez 
polewanie wodą w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu. 
-  Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania naleŜy oczyścić z luźnych odprysków materiałowych i spłukać 
wodą naniesiony kurz. Ściany nie mogą być zanieczyszczone tłuszczem, olejami czy innymi materiałami np. 
izolacyjnymi. 
-  Tynki trójwarstwowe kat. III powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę narzutu wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jak dla 
tynków zewnętrznych ( naraŜonych na zawilgocenie ).  
Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwę narzutu z zaprawy cementowo-wapiennej o 
stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Do obrzutki 
stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi drobnoziarnisty. 
 
5.2.2. Tynki zewnętrzne 

      Tynki zewnętrzne na ścianach docieplanych styropianem wykonać na siatce z włókna szklanego metodą lekką 
na mokro z fakturą barwioną, gładką lub rustykalną w uzgodnieniu z inwestorem. Kolorystyka tynków 
zewnętrznych jak w dokumentacji projektowej. 
 
5.2.3. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

      Wykonać ruszt z łat drewnianych impregnowanych o przekroju 50 x 50 cm, o rozstawie co 50 cm, mocowanych 
gwoździami do krokwi dachowych, lub z typowych profili stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm. 
Płyty gipsowo kartonowe mocować do rusztów specjalnymi wkrętami przeznaczonymi do płyt gipsowo-
kartonowych. Złącza płyt okleić taśmą perforowaną z włókna szklanego i wygładzić szpachlą gipsową. 
 
5.2.4. Okładziny ceramiczne na ścianach 

-  Zaleca się przystąpić do wykonywania okładzin po upływie 4 - 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. 
po teoretycznym okresie osiadania i innych odkształceń ścian i murów. 
-  Na oczyszczoną i nawilŜoną powierzchnię naleŜy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki 
cementowej o gr. 2 – 3 mm i cienką warstwę zaprawy cementowo-wapiennej M-7. 
- Płytki ścienne powinny być posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie. 
- Temperatura wewnątrz pomieszczenia w czasie układania i wiązania zapraw nie moŜe być niŜsza od + 5oC. 
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- Dopuszczalne odchylenia płytek od poziomu i od pionu nie moŜe być większa niŜ 2 mm/m. 
  Odchylenie powierzchni nie większe niŜ 2 mm na długości łaty wzornikowej długości 2 m. 
  Szerokość spoin 2 – 2,5 mm wypełnić zaprawą do spoinowania płytek ściennych. 
 
5.2.5. Posadzki 

* Warstwy wyrównawcze 

- Podkłady i warstwy wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy cementowej o 
wytrzymałości 12 MPa, oddzielone od ścian, płyt fundamentowych i innych elementów budynku szczelinami 
dylatacyjnymi wypełnionymi masą asfaltową. 
- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robót oraz w ciągu co najmniej 3 następnych dni nie 
powinna być niŜsza niŜ +5oC. 
- Warstwy wyrównawcze powinny mieć równą i gładką płaszczyznę z wykształconymi spadkami w kierunku kratek 
ściekowych. Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sprawdzone łatą dwumetrową, w dowolnym miejscu, nie 
powinny wykazywać prześwitów większych niŜ 3 mm/m. 
- W okresie pierwszych 7 dni podkłady powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. 
 
* Płytki podłogowe 

- Płytki podłogowe powinny spełniać wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
- Powierzchnia nieszkliwiona ( antypoślizgowa ), ścieralność V klasa ścieralności, gatunek I. 
- Sposób układania;  na zaprawie cementowej lub na klej. 
- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagających zmywania powinny być zakończone przy ścianach i innych 
elementach pionowych cokolikami o wysokości min. 10 cm, wykonanych z tych samych materiałów. W 
pomieszczeniach suchych połączenia posadzki ze ścianą wykończyć listwami profilowymi z tworzywa sztucznego. 
- Styki dwóch róŜnych posadzek powinny być wykończone kształtownikami z metalu. 
- Powierzchnia posadzki, sprawdzona łatą wzorcową o długości 2 m, nie powinna wykazywać prześwitu większego 
niŜ 2 mm. 
 
5.2.6. Roboty malarskie 

* Warunki przystąpienia do robót malarskich 

- Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie jeŜeli jest to konieczne. Następnie naleŜy powierzchnie 
zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie stosuje się przed szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagają 
płyty gipsowo-kartonowe. 
- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane po dokładnym wyschnięciu i ewentualnym 
zafluatowaniu świeŜych tynków i miejsc naprawianych. 
- Malowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonać po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 
- Wewnętrzne roboty malarskie moŜna wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem załoŜenia 
ceramicznych i innych urządzeń sanitarnych, wyposaŜenia oświetleniowego itp. 
- Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu posadzek i urządzeń sanitarnych. 
- W przypadku tynków uprzednio malowanych naleŜy powierzchnie oczyścić z łuszczącej się starej farby. Nie 
zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez zmycia poprzedniej powłoki malarskiej – 
z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych. 
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +8oC i nie wyŜszej niŜ + 22oC w 
pomieszczeniach zamkniętych. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie 
zimowym lub w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podczas 
silnych wiatrów i w dniach deszczowych. 
- Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz budynku powinno być wykonane przy wilgotności 
względnej nie większej niŜ 80 %. 
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* Wymagania szczegółowe 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i na reemulgację. Odcień 
powierzchni powinien mieć fakturę aksamitno-matową. 
- Powierzchnie powłok powinny być bez prześwitów, smug i śladów pędzla. Barwy powłok powinny być jednolite i 
równomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem. 
- Powłoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mieć jednolitą barwę, bez zacieków, zmarszczeń, 
pęcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajom faktury pokrywanego 
podłoŜa, ale powłoka powinna całkowicie pokrywać podkład i pierwszą warstwę powłoki. Powłoka powinna mieć 
jednolity charakterystyczny tłusty połysk, a w wykonaniu powłok matowych powinny być jednolicie matowe. 
- Powłoki z emalii olejnych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom dla powłok z farb olejnych – z tym, Ŝe 
powinny mieć połysk lakierowy. 
 
 
 

   6. Kontrola jakości robót 

* Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów na placu budowy polegać powinna na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu, zgodności klas, gatunków, 
wymiarów, itp. Ponadto naleŜy sprawdzić kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz posiadane 
świadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane są 
na placu budowy, naleŜy kontrolować ich skład i konsystencję w sposób podany w przedmiotowej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów lub wyrobów powinny być odnotowane wpisem do dziennika budowy. 
 
* Kontrola jakości wykonanych robót 

- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie wniesionych uwag dotyczących 
zmian i uzupełnień. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, w szczególności warunków 
pogodowych, cieplnych i wilgotnościowych. 
- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonanych podkładów w zakresie wymaganych warstw, ich grubości i 
wykończenia powierzchni. JeŜeli wymagane są dylatacje, sprawdzić naleŜy sposób ich wykonania i wypełnienia. 
- Kontrola jakości wykonanych robót wykończeniowych powinna obejmować sprawdzenie przez ocenę wzrokową 
wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni tynków, posadzek, okładzin ceramicznych na 
ścianach, sposobu ułoŜenia i wykończenia sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sposobu wykończenia połączeń 
krawędzi i powierzchni wykładzin o róŜnym rodzaju. Ponadto sprawdzić naleŜy kompletność osadzonych 
akcesoriów tj. kratek wentylacyjnych urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę w zakresie dokładności i tolerowanych odchyleń od wymagań określonych w pkt. 
5.2.1 do 6. 
- Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 
- W zakresie stolarki i ślusarki ocena jakości robot powinna obejmować; sprawdzenie zgodności wymiarów, 
zgodności elementów otwieranych, sprawdzenie działania elementów okuć. Ponadto sprawdzić naleŜy jakość 
fabrycznych uszczelek i prawidłowość zamontowania ościeŜnic w zakresie geometrii, zakotwień i uszczelnienia. 
- Kontrolę jakości robót malarskich naleŜy przeprowadzić po 7 dniach – dla farb emulsyjnych 
  po 14 dniach dla pozostałych. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niŜszej od +5oC 
  przy wilgotności powietrza nie większej od 65%. 
  Sprawdzenie powinno obejmować; zgodność barw z przyjętymi wzorcami, oraz zgodność z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2.6. JeŜeli jakość powłok malarskich nie spełnia w/w wymagań, naleŜy je uzupełnić wg 
wskazań inspektorów nadzoru lub usunąć i wykonać poprawnie. 
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   7. Przedmiary i obmiary robót 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich, tynków zewnętrznych na warstwie ocieplającej ze styropianu, okładzin 
ceramicznych na ścianach, robót posadzkowych i robót malarskich jest [ m2] Roboty obejmują wszystkie czynności 
zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko 
materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w [ m2 ] powierzchni obliczonej w świetle ościeŜnic. 
Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza się w [ m2 ] z uwzględnieniem 
powierzchni rusztów drewnianych wyraŜonych w [ m2 ] lub konstrukcji stalowej z belek walcowanych na gorąco 
obliczonej w [ kg ]. 
 
 

   8. Odbiory robót budowlanych 
Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów zastosowanych do wykonania tych 
robót. NaleŜy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjętymi zastrzeŜeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy. 
 
Odbiory robót powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów określonymi w pkt. 9 
Specyfiki Technicznej – „Część ogólna”. 
 
Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót w celu określenia jakości wykonanych robót 
i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze końcowym. 
Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów o bezpieczeństwie 
konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej kolejności, lub gdy takiego odbioru zaŜąda właściwy 
organ państwowego nadzoru budowlanego. 
 
Z kaŜdego odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych powinien być sporządzony protokół zawierający 
odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i powinien być zakończony konkretnymi wnioskami, oraz 
powinien być dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. NaleŜy podać sposób przechowywania 
oryginału i sporządzonych kopiach. 
 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej – „Część ogólna”. 
Płaci się za ustalone ilości w jednostkach obmiaru pkt. 7, wg ceny jednostkowej uwzględniającej wszystkie 
czynności pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem podstawowych materiałów 
wykończeniowych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych w naturze przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-79405:1999 Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, Ŝeliwa do malowana. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 

 

B.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w zakresie projektowanej modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik, woj. podkarpackie 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wyburzenie obiektów w całości lub rozbiórkę określonych elementów konstrukcyjnych, oraz 
wywóz gruzu i złomu z terenu oczyszczalni. 
 
Do wyburzenia w całości przeznaczone są  następujące obiekty: 

*   Komora rozpręŜna ścieków 
*   Wanna pod zbiornik PIX 
*   Punkt zlewny ścieków dowoŜonych 
*   Kompostownia skratek 
*   Wiata na osad 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy i bezpieczny dla ludzi przebieg robót. Zgodnie 
z treścią umowy rozliczy się z odzysku materiałów ( wartość złomu elementów stalowych ). 
Miejsce wywozu i sposób składowania gruzu wskaŜe Inwestor.  
 
 

   2. Materiały 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się następujące materiały: 
- bale iglaste obrzynane gr. 50 – 100 mm kl.II 
- deski iglaste obrzynane gr. 38 - 45 mm kl.III 
- acetylen techniczny rozpuszczony 
- tlen techniczny spręŜony 
- piasek lub pospółka do wyrównania terenu 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

- Ŝuraw samochodowy 5-6 Mg 
- pompa spalinowa do 50 m3/h 
- wentylator 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie przepisów BHP. 
 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do transportu materiałów, złomu i gruzu naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 Mg 
- samochód skrzyniowy 5 Mg 
- samochód dostawczy 0,9 Mg 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i inne. Nie naleŜy prowadzić robót w skrajnie złych warunkach 
atmosferycznych ( w czasie silnych wiatrów, opadów śniegu lub deszczu ). 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, elementów sąsiednich oraz stateczność ogólna rozbieranego obiektu. Nie wolno 
rozbierać elementów obciąŜonych innymi elementami. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym. Konstrukcje 
murowane rozbierać od góry, przy uŜyciu narzędzi ręcznych lub pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalenie. Elementy Ŝelbetowe rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
zbrojenie przecinać palnikiem acetylenowym. 
Teren po rozbiórkach oczyścić z resztek materiałów, doły zasypać piaskiem i wyrównać. 
 
 

  Uwaga: 

- Komory kontenera muszą być przewietrzane przy uŜyciu wentylatora, poniewaŜ w czasie prac 
  spawalniczych mogą gromadzić się gazy wybuchowe lub trujące. 
- W miejscach wyznaczonych do przecinania palnikiem acetylenowym powierzchnie blach 
  naleŜy oczyścić z farb zabezpieczających. Szczególnie niebezpieczna jest farba miniowa 
  z zawartością ołowiu. 
- Teren robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach BHP. 
 
 

   6. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Inspektor Nadzoru zakwalifikuje elementy do odzysku, które naleŜy oczyścić i odłoŜyć na 
wyznaczone miejsce składowania. 
 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót 
 
Ilość robót rozbiórkowych określa przedmiar robót, który moŜe ulec zmianie na podstawie 
decyzji Inspektora Nadzoru i obmiaru robót faktycznie wykonanych. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla elementów stalowych - [ t ] 
- dla elementów murowanych, betonowych i Ŝelbetowych - [ m3 ] 
- odległość wywozu gruzu i złomu - [ km ] 
 
 

   8. Odbiór robót rozbiórkowych 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadzie odbioru robót zanikających. 
Materiały uzyskane z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – część ogólna. 
Podstawą rozliczenia jest skorygowany przez Inspektora Nadzoru przedmiar robót 
rozbiórkowych, oraz spisany protokół odbioru robót.  
Sposób rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek określi umowa z Inwestorem. 
 
 

   10. Przepisy i dokumenty odniesienia 
a) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych. 

c) Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków 

d) Dokumentacja archiwalna obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

e) Przedmiar robót rozbiórkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
     B.01.01.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                        WZNOSZENIE  KONSTRUKCJI  BUDUNKÓW 
 
     B.01.02.00  ROBOTY BUDOWLANE 
                         ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 
     B.01.03.00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 
 
CPV 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45262210-6   Fundamentowanie 
CPV 45262522-6   Roboty murarskie 
CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 
CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie 
CPV 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 
CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych 
CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 
CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45262423-2   Wykonywanie podkładów 
CPV 45321000-3   Izolacje cieplne 
CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty 
CPV 45431200-9   Kładzenie glazury 
CPV 45442100-8   Roboty malarskie 
CPV 45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
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B.01.01.00 ROBOTY BUDOWLANE -  WZNOSZENIE  KONSTRUK CJI  
BUDUNKÓW 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot ogólnobudowlanych ( z wyłączeniem robót 
wykończeniowych ) mających na celu wybudowanie nowych lub modernizację istniejących budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

W zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków robotami budowlanymi objęte będą: 

*  Rurociągi technologiczne i kanały grawitacyjne ścieków  
*  Przyłącza kablowe do zbiornika ścieków i projektowanych urządzeń oczyszczalni 
*  Chodniki na terenie oczyszczalni - uzupełnienie 
*  Zieleń izolacyjna i trawniki - uzupełnienie 
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych ujęto w SST B.02.02.00 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
 

   2. Wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i elementów budowlanych. 
UŜyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać 
wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich 
materiałów, wyrobów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy 
winien przedstawić właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności 
z Polskimi Normami. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, - opisem 
technicznym i rysunkami. UŜyte materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być 
przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie lub przez nieodpowiednie przechowywanie, czy przez warunki 
atmosferyczne. 
 
2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz z normami PN-ISO 
6935:1998, PN-H-93215. Odbiór stali na budowie na podstawie atestu. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Powierzchnia prętów nie moŜe mieć pęknięć, pęcherzy, naderwań lub 
rozwarstwień. Dopuszczalne są drobne rysy, łuski, zawalcowania niemetaliczne, chropowatości jeŜeli nie 
przekraczają 0,5 mm. Dopuszcza się teŜ powierzchniowy nalot rdzy. 
Przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, kurzu lub błota. Niedopuszczalne jest 
stosowanie prętów skorodowanych, zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. 
 
2.2.2. Mieszanki betonowe 

Klasę mieszanek betonowych dla elementów betonowych i Ŝelbetowych objętych niniejszą specyfikacją naleŜy 
stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003, ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w 
Warszawie. Do wykonania podbetonów na podłoŜu gruntowym przyjęto kl. B-7,5 i B-10. Dla elementów 
konstrukcyjnych budynków i podłoŜy pod posadzkami kl. B-20. 
Dla elementów konstrukcyjnych mających bezpośredni kontakt ze ściekami dodatkowym wymaganiem dla betonu 
jest: klasa betonu B-30, wodoszczelność W6 i mrozoodporność F150. 
śelbetowe elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny posiadać trwałe oznakowania umoŜliwiające 
identyfikację producenta oraz typu i gatunku. 
 
2.2.3. Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu, oraz dla wzmocnienia 
podłoŜy i zasypek naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/A32,5. 
Wymagania wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 w szczególności: termin przydatności. 
 
2.2.4. Kruszywa 

Do wykonania podbudowy fundamentów pod reaktory naleŜy stosować: 
- dla warstwy dolnej kruszywo łamane frakcji 16 – 63 mm 
- dla warstwy górnej kruszywo łamane frakcji   8 – 16 mm 
   lub kruszywo naturalne ( pospółkę ) frakcji   0–31,5 mm 
Do wykonania mieszanek betonowych na placu budowy dla elementów o małym znaczeniu 
oraz na podłoŜa betonowe dopuszcza się stosowanie kruszyw naturalnych frakcji 0–31,5 mm 
 
2.2.5. Woda do betonów i zapraw 

Do mieszanek betonowych i zapraw wykonywanych na placu budowy naleŜy stosować wodę pitną, wodociągową 
pobieraną ze zbiornika pośredniego. W przypadku korzystania z innego źródła naleŜy przeprowadzić jej badanie 
zgodnie z normą PN-B-32250. 
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2.2.6. Materiały do wykonania konstrukcji murowanych 

Ściany budynków wykonać z pustaków ceramicznych typu Max-288x188 na zaprawie cementowo-wapiennej M-7 
lub alternatywnie z cegły „Porothem 30”. 
W przypadku budynku technologicznego nr 2, do zamurowania otworów i uzupełnień ścian moŜna stosować cegły 
pełne, kratówkę lub  inne materiały o klasie nie mniejszej niŜ „15”. 
 
2.2.7. Materiały do wykonania izolacji przeciwwigociowych 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji bitumicznych i papowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach branŜowych i powinny posiadać świadectwa ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
NaleŜy stosować materiały w oryginalnych opakowaniach. 
* Papa asfaltowa izolacyjna I/400 wg PN-B-27617/A1:1997 
* Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1998 
* Lepik asfaltowy stosowany na zimno  wg PN-B-24625:1998 
* Kit budowlany trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
2.2.8. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

Do konstrukcji drewnianych stosować naleŜy drewno iglaste klasy C-30 zabezpieczone preparatami przed 
szkodnikami drewna i ogniem zgodnie z instrukcją ITB. Preparaty zabezpieczające powinny posiadać atesty NRO i 
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wilgotność drewna nie powinna wynosić więcej niŜ 20%. Niedopuszczalne są zasinienia i chodniki owadzie. 
 
2.2.9. Materiały do wykonania pokryć dachowych 

* Blacha trapezowa o profilu T 18x72 gr. 0,60- 0,75mm, obustronnie ocynkowana z powłoką dekoracyjną 
poliestrowo-silikonową. Długość arkuszy dostosowana do połaci dachowej ( bez połączeń poprzecznych). Kolor 
określa projekt architektoniczny. 
* Akcesoria i wkręty w gamie barw zgodnej z kolorem blachy. Obróbki blacharskie nietypowe z blachy powlekanej 
lub ocynkowanej, malowanej w kolorze pokrycia. 
* Rynny z PVC o średnicy 125 mm „Plastmo” – uchwyty co 50 cm. 
* Rury spustowe PVC o średnic 90 mm „Plastmo”- uchwyty co ~2 m. 
* Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h liczonej wg DIN 53122, 
oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
* Wełna mineralna gr. 8 i 10 cm w postaci mat o gęstości 60 kg/m3.  
NaleŜy stosować materiały na które wystawiony jest atest producenta. 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Do wykonania robót ujętych w SST naleŜy uŜyć m. innymi następującego sprzętu: 

- koparka 0,25 m3 
- Ŝuraw samochodowy 4-6 Mg 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 – 250 dm3 
- wciągarka ręczna 3-5 Mg 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
- spawarka elektryczna 300 A 
- noŜyce mechaniczne do prętów zbrojeniowych 
- giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
- zagęszczarka spalinowa wibracyjna 70-90 m3/h 

Rodzaj lub typ przewidywanego do uŜycia sprzętu i maszyn naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Sprzęt moŜe być uŜyty wyłącznie w celu jego przeznaczenia i zgodnie z instrukcją 
obsługi. 
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Wymagania dotyczące sprzętu do montaŜu urządzeń technologicznych o duŜej masie lub o duŜych gabarytach 
określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do przewozu materiałów sypkich tj. piasek, kruszywa, gruz i.t.p. naleŜy uŜyć samochody samowyładowcze o 
ładowności do 5 Mg. Do przewozu materiałów ściennych, workowanych lub w opakowaniach, elementów 
prefabrykowanych, i.t.p. naleŜy korzystać z samochodów dostawczych lub skrzyniowych o ładowności 5- 10 Mg. 
Do przewozu masy betonowej uŜywać specjalistyczne mieszarki samochodowe do transportu betonu. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć ładunek przed moŜliwością przemieszczania się lub mechanicznego uszkodzenia. 
Druty lub taśmy uŜyte do zabezpieczenia ładunków powinny posiadać wytrzymałość, która gwarantuje, Ŝe w czasie 
załadunku, transportu i wyładunku nie zostaną zerwane. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
Wymagania dotyczące środków transportu dla urządzeń technologicznych o duŜych gabarytach określono w 
Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
Rodzaj przewidywanego do uŜycia specjalistycznego sprzętu transportowego i maszyn naleŜy uzgodnić z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją geologiczną 
podłoŜa gruntowego i przyjętymi w projekcie warunkami posadowienia obiektu. 
W trakcie realizacji robót kierownik budowy ma obowiązek sprawdzenia zgodności warunków rzeczywistych, 
występujących w terenie, z projektowanymi. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów - wyznaczenia osi kierunkowych i rzędnych 
wysokościowych fundamentów, oraz wyznaczenie krawędzi wykopów. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 
połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej projektowanego poziomu posadowienia lub zalegania na 
tym poziomie gruntów słabszych niŜ zakłada projekt, naleŜy poinformować inspektora nadzoru, który podejmie 
stosowną decyzję. 
Przy wykonywaniu wykopów ze karpami powinny być zachowane następujące zasady: 
*    Bezpieczne nachylenie skarpy określone wg PN-B-06050:1999 
*   W pasie przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 
terenu powinna być wolna od nasypów i składów materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód 
opadowych. 
*   W czasie wykonywania robót naleŜy obserwować stan bezpieczeństwa skarp w sposób ciągły. *   W zaleŜności 
od warunków zewnętrznych okresowo sprawdzać stan umocnień. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno nastąpić bez uzasadnionej zwłoki po 
zakończeniu przewidywanych w nich robót. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby nominalnej Proctora. 
Zasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian nie powinno uszkodzić załoŜonych izolacji. 
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5.2.2. Warstwy filtracyjne, podłoŜa Ŝwirowe i betonowe 

Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia od inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych. 
Układanie warstw Ŝwirowych, filtracyjnych i podkładów betonowych naleŜy prowadzić na oczyszczonym podłoŜu, 
równomiernie na całej powierzchni wykopu. 
Grubość warstw Ŝwirowych w stanie zagęszczonym wg dokumentacji projektowej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu i warstw podłoŜa określony wg nominalnej próby Proctora nie powinien być 
mniejszy niŜ Js = 0,95, a dla podłoŜa pod płyty fundamentowe reaktorów i podłoŜa pod zbiornik retencyjny ścieków 
Js = 0,98. 
 
5.2.3. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

*   Deskowania tradycyjne, wykonywane na miejscu budowy z drewna iglastego bez wad w postaci sęków ponad 18 
mm. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na szczelność deskowań w połączeniach płaszczyzn i w naroŜach. W 
połączeniach naroŜnych stosować listwy fazujące 2–4 cm. 
Deski powinny mieć grubość nie mniej niŜ 25 mm, szerokość nie większą niŜ 18 cm. Wskazane jest, aby deski były 
jednostronnie struganie i przygotowane do zestawiania na wpust i pióro. 
*   Stal zbrojeniowa. Klasy, gatunki i średnice stali zbrojeniowej muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Pręty powinny być proste lub w kręgach. Przed uŜyciem ich do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić je z zendry, 
kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczem lub farbami. Dopuszczalne 
wygięcia miejscowe nie mogą przekraczać 4 mm. Wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji wg PN-
B-03264:1999. 
*   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 206-1:2003 i PN 88/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po odbiorze zbrojenia i uzyskaniu pozwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Betonowanie naleŜy wykonywać przy temperaturze w ciągu całej doby nie niŜszej niŜ + 5oC, utrzymując warunki 
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Zagęszczenie betonu naleŜy wykonać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co najmniej 6000 
drań/min. Buławę wibratora naleŜy zagłębiać 5-8 cm poniŜej poprzedniej warstwy. Czas wibrowania w kaŜdym 
połoŜeniu 20-30 sek. Kolejne miejsca połoŜenia buławy odległe od siebie 0,3 do 0,5 m. 
*   Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się nakrycie betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i jednocześnie chroniącymi beton przed deszczem. 
Przy temperaturze powyŜej +5oC naleŜy prowadzić pielęgnację wilgotnościową betonu przez okres co najmniej 7 
dni. 
Rozdeskowanie elementów konstrukcyjnych moŜna wykonać po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 
projektowanej wytrzymałości normowej. 
 
5.2.4. Roboty murowe 

Mury naleŜy wykonywać warstwami, moŜliwie równomiernie na całej ich długości, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania elementów. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. W miejscach połączeń murów 
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. Ścianki działowe naleŜy wykonać po 
zakończeniu ścian głównych. 
Cegły, bloczki i pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Roboty murowe prowadzić przy temperaturze dodatniej. W okresie letnim, przy wysokich temperaturach, naleŜy 
cegły moczyć lub polewać wodą. 
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Grubość spoin poziomych:  minimalna 10 mm, maksymalna 17 mm, optymalna 12 mm. 
Grubość spoin pionowych: minimalna   5 mm, maksymalna 15 mm, optymalna 10 mm. 
Cegły kratówki i pustaki szczelinowe układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Kanały wentylacyjne wykonać z cegieł pełnych klasy 15 Mg. 
Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć markę zgodną z dokumentacją i konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Zaprawy wytwarzane na placu budowy naleŜy kontrolować w zakresie marki i konsystencji. 
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5.2.5. Roboty izolacyjne 

*   Izolacje przeciwwilgociowe: 

Podkład pod izolacje bitumiczne i papowe powinien być trwały, o równej i czystej powierzchni. Betonowe i 
cementowe podkłady naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. W czasie gruntowania 
temperatura otoczenia powinna być nie niŜsza niŜ +5oC. Podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące naleŜy nanosić w dwóch warstwach. Druga warstwa moŜe być 
naniesiona po wyschnięciu pierwszej. 
Izolacje przeznaczone do ochrony przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej 
sklejonej lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą z układanych na nich zapraw mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i klejonej na zakład. Do klejenia pap asfaltowych 
stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Grubość warstwy lepiku w kaŜdej nanoszonej warstwie powinna wynosić 1,0-
1,5 mm. Szerokość zakładów papy, podłuŜnych i poprzecznych, w kaŜdej warstwie powinna wynosić nie mniej niŜ 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 1/3 – 1/2 arkusza. 
 
*   Izolacje termiczne: 

Do wykonania izolacji termicznych stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Płyty styropianowe powinny być przycięte bez ubytków i wyszczerbień. Układać na styk bez szczelin. Przy 
wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowane w czasie wznoszenia ścian, a warstwy 
ściany kotwione w co 5 warstwie kotwami ocynkowanymi w rozstawie co 0,5-0,8 m. Kotwy ocynkowane o śr. 6-8 
mm naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przez 2-krotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym. 
Izolacje termiczne dachów i stropów wykonać z mat wełny mineralnej, jako dwuwarstwowe, układane mijankowo. 
Całkowita grubość izolacji wg dokumentacji projektowej. Od spodu izolację zabezpieczyć folią polipropylenową 
szeroką o gr. 0,2 mm, paroszczelną. Od góry zapewnić przestrzeń wentylacyjną min. 4 cm, oraz zabezpieczenie z 
folii paroprzepuszczalną  
 
5.2.6. Konstrukcje drewniane dachów 

*   Więźby dachowe - Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane warstwą papy. Murłaty naleŜy 
kotwić śrubami M12, wcześniej osadzonymi w wieńcach. Rozstaw kotew nie więcej niŜ co 2,5 m. Połączenia 
elementów na śruby M10, gwoździe i ocynkowane łączniki kątowe. Krokwie o przekroju jak określono w projekcie, 
o jednolitej długości. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki. Dokładność odwzorowanych elementów 
nie powinna róŜnić się więcej niŜ o 5 mm. 
Elementy więźby wykonać z tarcicy iglastej, nasyconej. Po zmontowaniu kompletnej więźby wszystkie przycinane 
powierzchnie zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna jak w p.2.2. 
*   Deskowanie- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać dwoma gwoździami o długości 2,5 gr. 
deski. Czoła desek oparte muszą być na krokwiach. Szerokość desek max. 18 cm 
*   Łaty – listwy o szerokości 50 mm, o grubości 40 mm na dachu odeskowanym. 
     Natomiast na dachu nieodeskowanym muszą mieć grubość minimum 50 mm. 
*   Kontrłaty – listwy o szerokości 50 mm, mogą być wykonane z desek o grubości 25 mm. 
*   Folia paroprzepuszczalna zbrojona o przepuszczalności pary wodnej min. 20 g/m2/24 h 
     liczonej wg DIN 53122, oraz o wytrzymałości na rozerwanie nim. 200 N. Masa ok. 140 g/m2 
Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3 m 
był nie większy niŜ 5 mm w kierunku równoległym do kalenicy i nie większy niŜ 10 mm w kierunku spadku połaci 
dachowej. 
 
5.2.7. Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe wykonać z blachy trapezowej o profilu T 18x72 mm wg p. 2.2. 
Rynny śr.120 mm, rury spustowe śr. 90 mm z PVC. Rozstaw uchwytów rynien i rur spustowych wg instrukcji 
producenta, lecz nie mniej niŜ 50 cm dla rynien i 2 m dla rur spustowych. 
Spadki rynien regulować na uchwytach w kierunku rur spustowych. 
Zabrania się uŜywać do cięcia blach narzędzi powodujących efekt termiczny np. szlifierki kątowej. Przy cięciu 
blachy noŜycami wibracyjnymi trzeba zachować szczególną uwagę, aby ostrymi ścinkami nie uszkodzić przede 
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wszystkim ciała, ale równieŜ układanej blachy. NaleŜy tak zorganizować montaŜ, by uniknąć potrzeby chodzenia po 
zmontowanych arkuszach blachy. JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy chodzić delikatnie w obuwiu o miękkich, 
gumowych spodach.  
W przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej blachy naleŜy uszkodzone miejsce odtłuścić i nanieść zaprawkę 
wyłącznie na uszkodzone miejsce. 
 

   6. Kontrola jakości robót i wyrobów budowlanych 
Kontrola jakości materiałów, wyrobów i wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2 i 5 ogólnej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakości określają przedmiotowe normy, które 
wyszczególniono w punkcie 10. 
 
6.1. W zakresie robót ziemnych sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie; wymiary wykopów 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. W zakresie podkładów Ŝwirowych i betonowych sprawdzić naleŜy: 

- przygotowanie podłoŜa gruntowego; stan wyrównania, zanieczyszczenia 
- grubość i równomierność warstw 
- rodzaj uŜytego materiału 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. W zakresie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonanych deskowań; wymiary, sztywność, szczelność, rodzaj powierzchni 
- jakość wykonania zbrojenia; zgodność z projektem i podanymi wymaganiami pkt.5.3. i pkt. 8. 
  zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót betonowych 
- czystość deskowań i obecność wkładek dystansowych 
- rodzaj i klasę mieszanki betonowej, w razie potrzeby zabezpieczenie pobrania próbek 
- prawidłowość zagęszczenia betonu, rozmieszczenie i zabezpieczenie przerw w betonowaniu 
- sposób zabezpieczenia świeŜego betonu przed opadami i niskimi temperaturami 
- sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania 
- fakturę powierzchni betonu i sposób ewentualnych napraw 
 
6.4. W zakresie kontroli wykonania robót murowych naleŜy sprawdzić: 

- rodzaj, gatunek i klasę uŜytych materiałów ściennych i zapraw. 
- zgodność wymiarów i rzędnych wysokościowych z dokumentacją projektową; ścian i otworów 
- prawidłowość wiązania elementów, grubość i sposób wypełnienia spoin 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- odchylenie ściany od pionu na całej wysokości 10 mm 
- odchylenia warstw i górnej warstwy w poziomie 20 mm 
- zwichrzenie na całej powierzchni 20 mm 
- wymiary otworów; szerokość + 10, – 5 mm, wysokość + 15, – 10 mm   
- dopuszczalne odchyłki: dla spoin poziomych: +5, – 2 mm, dla spoin pionowych = 5 mm. 
 
6.5. W zakresie izolacji kontroli podlegają:  

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych, która powinna być potwierdzona znakiem kontroli  
  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
  projektową oraz sprawdzenie właściwości tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy 
- nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych, i których właściwości nie odpo- 
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  wiadają zakładanym wymaganiom określonym w projekcie. 
- wyniki odbiorów materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
6.6. W zakresie wykonania konstrukcji drewnianych i pokrycia dachu sprawdzić: 

* Wi ęźby dachowe: 

- wymaganą jakość materiałów dostarczonych na plac budowy 
- sposób składowania, wilgotność, zabezpieczenie przed opadami i nasłonecznieniem itp. 
- zabezpieczenia tarcicy środkami impregnacyjnymi, zgodność z atestami i instrukcją ITB 
- wymaganą poprawność zmontowanej konstrukcji; zgodność geometrii więźby i wymiarów 
  elementów, sposób kotwienia murłat i połączeń w węzłach, jakość zastosowanych łączników 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe w przekroju krawędziaków:  +3, –2 mm 
- sposób ułoŜenia folii pod pokrycie i rozstaw osiowy łat 
- sprawdzenie równości powierzchni deskowania i łat naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty 
  kontrolnej lub innego szablonu; prześwit nie powinien przekraczać 5 mm 
 
* Pokrycia dachowe 

- naleŜ sprawdzić wymagania jakości materiałów w zakresie własności technicznych, kolorystyki 
  i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu i składowania 
- odbiór materiałów powinien obejmować kontrolę zgodności z dokumentacją projektową,  
  postanowieniami norm branŜowych i wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
- kompletność i prawidłowość zastosowanych wkrętów, uszczelek, uchwytów, mocowań trzpieni  
- dokładność połączeń arkuszy blach gąsiorów, pasów rynnowych i wiatrownic bocznych 
- sprawdzić naleŜy ewentualne uszkodzenia powłoki 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót budowlanych 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 
Wykonane roboty określa się w jednostkach obmiaru wyraŜonych w: 
- roboty ziemne; wykopy w [m3] - objętości wykopów w stanie naturalnym 
- zasypki w [m3] – róŜnica objętości wykopu i wbudowanych konstrukcji do poziomu terenu 
- transport gruntu w [m3] oraz [km] – grunt w stanie naturalnego zagęszczenia - jak wykopy 
- warstwy filtracyjne, Ŝwirowe i podkłady betonowe w [m3] – w stanie zagęszczonym 
- deskowania w [m2] – deskowanej powierzchni elementu 
- roboty zbrojarskie [kg, tona] – teoretyczna ilość zmontowanego zbrojenia, wg rysunków 
  nie uwzględnia się drutu wiązałkowego, przekładek montaŜowych, ani zwiększonej ilości  
  materiału powstałej w wyniku stosowania przez wykonawcę średnic większych niŜ w projekcie 
- roboty betonowe w [m3] – betony konstrukcyjne, podbetony i podłoŜa 
- roboty murowe i ścianki w [m2] – muru lub ścianki o określonej grubości w projekcie 
- nadproŜa prefabrykowane w [m] – ułoŜonych nadproŜy 
- roboty izolacyjne w [m2] – zaizolowanej powierzchni z uwzględnieniem rodzaju izolacji 
- konstrukcje drewniane w [m2] – powierzchni z uwzględnieniem współczynnika spadku 
- roboty pokrywcze w [m2] – jak wyŜej 
- rynny i rury spustowe w [m] 
- konstrukcje stalowe w [ tonach ] - zamontowanej konstrukcji 
- stalowe wyroby gotowe i wyroby warsztatowe w [kg] lub w [szt] 
 
Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy, z uwzględnieniem zmian uzgodnionych z 
Inwestorem i sprawdzonych w naturze. 
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   8. Odbiór robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Roboty ziemne, wykopy i zasypki, transport gruntu, podłoŜa betonowe, Ŝwirowe i filtracyjne podlegają zasadzie 
odbioru robót zanikających. W dzienniku budowy naleŜy odnotować zgodność rzeczywistych warunków 
gruntowych z załoŜeniami określonymi w projekcie. 
 
Odbiór deskowań i zbrojenia elementów konstrukcyjnych naleŜy dokonać przed przystąpieniem do robót 
betonowych. Odbiór powinien być dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór zbrojenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami konstrukcji Ŝelbetowych w 
zakresie średnic, liczby, rozstawu prętów i strzemion, wykonania haków, długości złącz i zakotwień oraz wielkości 
otulenia prętów. 
 
Odbiory robót konstrukcji betonowych, murowych, konstrukcji drewnianych i stalowych podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. W czasie odbioru naleŜy dokonać kontroli wykonanych robót wg zasad określonych w 
punktach 6.3. do 6.7. 
 
Roboty pokrycia dachów wymagają odbiorów częściowych, w czasie których naleŜy sprawdzić roboty, do których 
dostęp będzie utrudniony lub niemoŜliwy. Badanie końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić zgodnie z zasadami 
określonymi w p. 6.6 po zakończeniu robót, po deszczu, lecz przed wykonaniem izolacji termicznej i podsufitki. 
 
Zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna” 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze 

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-ISO 6935:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie i Ŝebrowane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 4591:2003 Wapno budowlane. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorąco.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
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   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. 

Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN-10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niskostopowych stali konstrukcyjnych. 
   Warunki techniczne dostawy. 
 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 
 
 

B.01.02.00 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE W 
ZAKRESIE BUDYNKÓW 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych w zakresie budynków i obiektów inŜynieryjnych na podstawie projektu budowlanego p.n. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik, woj. podkarpackie”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu, zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot wykończeniowych budynków i obiektów 
inŜynierskich zgodnie z projektem jak w punkcie 1.1. 
Obiektami realizowanymi będą: 

1. Przebudowa płyty górnej pompowni ścieków i dobudowa komory armatury 
2. Zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 100 m3 z komorą armatury 
3. Modernizacja budynku technologicznego nr1. 
4. Budynek technologiczny nr 2 wraz z reaktorami SBR i STO 
5. Budynek odwadniania osadu i skład osadu 
6. Modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych ujęto w SST B.01.01.00  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w Polskich Normach oraz zgodne z 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
Stolarka – naleŜy rozumieć wyroby tradycyjne i wyroby z tworzyw sztucznych  (okna z PVC ). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposobu prowadzenia robót określono w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. 
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   2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość materiałów budowlanych. UŜyte materiały i wyroby budowlane 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót. Na Ŝądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić właściwe 
oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, oraz deklaracje zgodności z Polskimi Normami. UŜyte 
materiały powinny posiadać oryginalne opakowania. Nie mogą być przeterminowane, uszkodzone np. w transporcie 
lub przez nieodpowiednie przechowywanie. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo Ŝądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora dotyczące zmiany lub 
akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji technicznej. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru.  
Przy stosowaniu materiałów łatwopalnych tj. kleje, lepiki, rozpuszczalniki, itp. powinny być przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa w zakresie BHP i przeciwpoŜarowe. 
Ogólne wymagania dot. materiałów określono w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją naleŜy uŜyć następujących materiałów: 

*   Okna z PVC o własnościach: U= 1,1 W/m2K – argon, data produkcji i gwarancje producenta. 
*   Płyty gipsowo kartonowe gr. 12,5 mm, wodo i ognioodporne wg PN-B-79405:1997 
*   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 gatunek I 
*   Materiały do izolacji cieplnych. Płyty styropianowe odmiany G-T samogasnące, o gęstości 25 kg/m3 wg PN-B-
20130:1999. Grubość płyt wg dokumentacji projektowej. Wełna mineralna w postaci mat o gęstości 60 kg/m3. 
NaleŜy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, w oryginalnych opakowaniach, na których wystawiony jest 
atest producenta. Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia. 
 
*   Farby emulsyjne powinny być wytwarzane fabrycznie. MoŜna stosować farby emulsyjne na 
     spoiwach z polioctanu winylu lub lateksu butadieno-styrenowego. 
*   Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
*   Farby chlorokauczukowe do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 70% 
*   Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania – do malowania konstrukcji stalowych 
*   Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
*   Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara lub Lakier bitumiczno-epoksydowy – do zabezpie- 
     czenia powierzchni betonowych w kontakcie ze ściekami 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny posiadać świadectwa ITB o ich dopuszczeniu  
do stosowania w budownictwie. 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie przepisów BHP. Wykonawca powinien dąŜyć do maksymalnego zmechanizowania wszelkich robót i 
czynności w celu uzyskania najlepszej jakości robót. 
Wymagania dotyczące sprzętu określono w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 
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   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Materiały budowlane do wykonania robót wykończeniowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportowymi spełniającymi wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed moŜliwością ich uszkodzenia. 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania w zakresie warunków wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych powinny być zakończone i odebrane wszystkie roboty stanu 
surowego ulegające zakryciu, tj. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, podtynkowe roboty instalacyjne, ścianki 
działowe i podłoŜa pod posadzki. Ponadto muszą być osadzone okna i ościeŜnice drzwiowe. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

5.2.1. Tynki wewnętrzne 

-  Zaleca się przystąpić do robót tynkarskich po upływie 4 do 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. po 
teoretycznym okresie osiadania murów i innych odkształceń np. skurczów. 
-  Tynki naleŜy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w okresie zimowym zaleca się ogrzewanie pomieszczeń. 
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe przemroŜona zaprawa, szczególnie zaprawa wapienna, po odmroŜeniu juŜ nigdy nie 
osiągnie zakładanej wytrzymałości. 
-  W okresie wysokich temperatur lub zbyt wysuszonych ścian zaleca się zwilŜanie wykonanych tynków przez 
polewanie wodą w okresie pierwszych 7 dni po ich wykonaniu. 
-  Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania naleŜy oczyścić z luźnych odprysków materiałowych i spłukać 
wodą naniesiony kurz. Ściany nie mogą być zanieczyszczone tłuszczem, olejami czy innymi materiałami np. 
izolacyjnymi. 
-  Tynki trójwarstwowe kat. III powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Warstwę narzutu wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej jak dla 
tynków zewnętrznych ( naraŜonych na zawilgocenie ).  
Obrzutkę wykonać z zaprawy cementowej o stosunku 1 : 3, Warstwę narzutu z zaprawy cementowo-wapiennej o 
stosunku 1 : 1 : 2,5 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Do obrzutki 
stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi drobnoziarnisty. 
 
5.2.2. Tynki zewnętrzne 

      Tynki zewnętrzne na ścianach docieplanych styropianem wykonać na siatce z włókna szklanego metodą lekką 
na mokro z fakturą barwioną, gładką lub rustykalną w uzgodnieniu z inwestorem. Kolorystyka tynków 
zewnętrznych jak w dokumentacji projektowej. 
 
5.2.3. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

      Wykonać ruszt z łat drewnianych impregnowanych o przekroju 50 x 50 cm, o rozstawie co 50 cm, mocowanych 
gwoździami do krokwi dachowych, lub z typowych profili stalowych o przekroju C-55x50x0,6 mm. 
Płyty gipsowo kartonowe mocować do rusztów specjalnymi wkrętami przeznaczonymi do płyt gipsowo-
kartonowych. Złącza płyt okleić taśmą perforowaną z włókna szklanego i wygładzić szpachlą gipsową. 
 
5.2.4. Okładziny ceramiczne na ścianach 

-  Zaleca się przystąpić do wykonywania okładzin po upływie 4 - 6 miesięcy od zakończenia wznoszenia ścian, tj. 
po teoretycznym okresie osiadania i innych odkształceń ścian i murów. 
-  Na oczyszczoną i nawilŜoną powierzchnię naleŜy nanieść dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki 
cementowej o gr. 2 – 3 mm i cienką warstwę zaprawy cementowo-wapiennej M-7. 
- Płytki ścienne powinny być posegregowane i na co najmniej 3 godz. namoczone w wodzie. 
- Temperatura wewnątrz pomieszczenia w czasie układania i wiązania zapraw nie moŜe być niŜsza od + 5oC. 
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- Dopuszczalne odchylenia płytek od poziomu i od pionu nie moŜe być większa niŜ 2 mm/m. 
  Odchylenie powierzchni nie większe niŜ 2 mm na długości łaty wzornikowej długości 2 m. 
  Szerokość spoin 2 – 2,5 mm wypełnić zaprawą do spoinowania płytek ściennych. 
 
5.2.5. Posadzki 

* Warstwy wyrównawcze 

- Podkłady i warstwy wyrównawcze powinny być wykonane zgodnie z projektem, z zaprawy cementowej o 
wytrzymałości 12 MPa, oddzielone od ścian, płyt fundamentowych i innych elementów budynku szczelinami 
dylatacyjnymi wypełnionymi masą asfaltową. 
- Temperatura w pomieszczeniu w czasie wykonywania robót oraz w ciągu co najmniej 3 następnych dni nie 
powinna być niŜsza niŜ +5oC. 
- Warstwy wyrównawcze powinny mieć równą i gładką płaszczyznę z wykształconymi spadkami w kierunku kratek 
ściekowych. Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sprawdzone łatą dwumetrową, w dowolnym miejscu, nie 
powinny wykazywać prześwitów większych niŜ 3 mm/m. 
- W okresie pierwszych 7 dni podkłady powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. 
 
* Płytki podłogowe 

- Płytki podłogowe powinny spełniać wymagania PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
- Powierzchnia nieszkliwiona ( antypoślizgowa ), ścieralność V klasa ścieralności, gatunek I. 
- Sposób układania;  na zaprawie cementowej lub na klej. 
- Posadzki w pomieszczeniach mokrych, wymagających zmywania powinny być zakończone przy ścianach i innych 
elementach pionowych cokolikami o wysokości min. 10 cm, wykonanych z tych samych materiałów. W 
pomieszczeniach suchych połączenia posadzki ze ścianą wykończyć listwami profilowymi z tworzywa sztucznego. 
- Styki dwóch róŜnych posadzek powinny być wykończone kształtownikami z metalu. 
- Powierzchnia posadzki, sprawdzona łatą wzorcową o długości 2 m, nie powinna wykazywać prześwitu większego 
niŜ 2 mm. 
 
5.2.6. Roboty malarskie 

* Warunki przystąpienia do robót malarskich 

- Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie jeŜeli jest to konieczne. Następnie naleŜy powierzchnie 
zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie stosuje się przed szpachlowaniem. Gruntowania nie wymagają 
płyty gipsowo-kartonowe. 
- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane po dokładnym wyschnięciu i ewentualnym 
zafluatowaniu świeŜych tynków i miejsc naprawianych. 
- Malowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonać po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. 
- Wewnętrzne roboty malarskie moŜna wykonać po zakończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem załoŜenia 
ceramicznych i innych urządzeń sanitarnych, wyposaŜenia oświetleniowego itp. 
- Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu posadzek i urządzeń sanitarnych. 
- W przypadku tynków uprzednio malowanych naleŜy powierzchnie oczyścić z łuszczącej się starej farby. Nie 
zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez zmycia poprzedniej powłoki malarskiej – 
z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych. 
- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +8oC i nie wyŜszej niŜ + 22oC w 
pomieszczeniach zamkniętych. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie 
zimowym lub w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest malowanie podczas 
silnych wiatrów i w dniach deszczowych. 
- Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz budynku powinno być wykonane przy wilgotności 
względnej nie większej niŜ 80 %. 
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* Wymagania szczegółowe 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i na reemulgację. Odcień 
powierzchni powinien mieć fakturę aksamitno-matową. 
- Powierzchnie powłok powinny być bez prześwitów, smug i śladów pędzla. Barwy powłok powinny być jednolite i 
równomierne, zgodne z wzorcem uzgodnionym z inwestorem. 
- Powłoki malowane farbami olejnymi ( lamperie i inne ) powinny mieć jednolitą barwę, bez zacieków, zmarszczeń, 
pęcherzy i bez zmian odcieni. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajom faktury pokrywanego 
podłoŜa, ale powłoka powinna całkowicie pokrywać podkład i pierwszą warstwę powłoki. Powłoka powinna mieć 
jednolity charakterystyczny tłusty połysk, a w wykonaniu powłok matowych powinny być jednolicie matowe. 
- Powłoki z emalii olejnych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom dla powłok z farb olejnych – z tym, Ŝe 
powinny mieć połysk lakierowy. 
 
 
 

   6. Kontrola jakości robót 

* Kontrola jakości materiałów 

Kontrola jakości materiałów na placu budowy polegać powinna na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową, sprawdzeniu cech fizycznych i ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu, zgodności klas, gatunków, 
wymiarów, itp. Ponadto naleŜy sprawdzić kompletność, znaki kontroli jakości na opakowaniu oraz posiadane 
świadectwa ITB o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku gdy zaprawy wytwarzane są 
na placu budowy, naleŜy kontrolować ich skład i konsystencję w sposób podany w przedmiotowej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów lub wyrobów powinny być odnotowane wpisem do dziennika budowy. 
 
* Kontrola jakości wykonanych robót 

- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonania robót poprzedzających w zakresie wniesionych uwag dotyczących 
zmian i uzupełnień. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, w szczególności warunków 
pogodowych, cieplnych i wilgotnościowych. 
- Sprawdzić naleŜy prawidłowość wykonanych podkładów w zakresie wymaganych warstw, ich grubości i 
wykończenia powierzchni. JeŜeli wymagane są dylatacje, sprawdzić naleŜy sposób ich wykonania i wypełnienia. 
- Kontrola jakości wykonanych robót wykończeniowych powinna obejmować sprawdzenie przez ocenę wzrokową 
wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ukształtowania powierzchni tynków, posadzek, okładzin ceramicznych na 
ścianach, sposobu ułoŜenia i wykończenia sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sposobu wykończenia połączeń 
krawędzi i powierzchni wykładzin o róŜnym rodzaju. Ponadto sprawdzić naleŜy kompletność osadzonych 
akcesoriów tj. kratek wentylacyjnych urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych. 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę w zakresie dokładności i tolerowanych odchyleń od wymagań określonych w pkt. 
5.2.1 do 6. 
- Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić systematycznie w czasie wykonywania robót. 
- W zakresie stolarki i ślusarki ocena jakości robot powinna obejmować; sprawdzenie zgodności wymiarów, 
zgodności elementów otwieranych, sprawdzenie działania elementów okuć. Ponadto sprawdzić naleŜy jakość 
fabrycznych uszczelek i prawidłowość zamontowania ościeŜnic w zakresie geometrii, zakotwień i uszczelnienia. 
- Kontrolę jakości robót malarskich naleŜy przeprowadzić po 7 dniach – dla farb emulsyjnych 
  po 14 dniach dla pozostałych. Badania przeprowadza się przy temperaturze nie niŜszej od +5oC 
  przy wilgotności powietrza nie większej od 65%. 
  Sprawdzenie powinno obejmować; zgodność barw z przyjętymi wzorcami, oraz zgodność z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2.6. JeŜeli jakość powłok malarskich nie spełnia w/w wymagań, naleŜy je uzupełnić wg 
wskazań inspektorów nadzoru lub usunąć i wykonać poprawnie. 
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   7. Przedmiary i obmiary robót 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich, tynków zewnętrznych na warstwie ocieplającej ze styropianu, okładzin 
ceramicznych na ścianach, robót posadzkowych i robót malarskich jest [ m2] Roboty obejmują wszystkie czynności 
zasadnicze i pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem i dostarczeniem na stanowisko 
materiałów, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Stolarkę okienną i drzwiową obmierza się w [ m2 ] powierzchni obliczonej w świetle ościeŜnic. 
Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych i z blachy trapezowej oblicza się w [ m2 ] z uwzględnieniem 
powierzchni rusztów drewnianych wyraŜonych w [ m2 ] lub konstrukcji stalowej z belek walcowanych na gorąco 
obliczonej w [ kg ]. 
 
 

   8. Odbiory robót budowlanych 
Odbiory robót budowlanych powinny być poprzedzone odbiorami materiałów zastosowanych do wykonania tych 
robót. NaleŜy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją i wymaganiami określonymi w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji, oraz wniesionymi i przyjętymi zastrzeŜeniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
potwierdzonymi zapisem w dzienniku budowy. 
 
Odbiory robót powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów określonymi w pkt. 9 
Specyfiki Technicznej – „Część ogólna”. 
 
Zaleca się dokonanie odbiorów po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót w celu określenia jakości wykonanych robót 
i uproszczenie przez to czynności przy odbiorze końcowym. 
Dokonanie odbioru danego rodzaju robót jest obowiązkowe, gdy wynika to z przepisów o bezpieczeństwie 
konstrukcji lub bezpiecznym wykonaniu robót w następnej kolejności, lub gdy takiego odbioru zaŜąda właściwy 
organ państwowego nadzoru budowlanego. 
 
Z kaŜdego odbioru robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych powinien być sporządzony protokół zawierający 
odniesienia do wymagań określonych w pkt. 5.2. i powinien być zakończony konkretnymi wnioskami, oraz 
powinien być dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. NaleŜy podać sposób przechowywania 
oryginału i sporządzonych kopiach. 
 
 

   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki technicznej – „Część ogólna”. 
Płaci się za ustalone ilości w jednostkach obmiaru pkt. 7, wg ceny jednostkowej uwzględniającej wszystkie 
czynności pomocnicze wraz z przygotowaniem podłoŜa, przygotowaniem podstawowych materiałów 
wykończeniowych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych w naturze przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

   10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
 

10.1. Polskie Normy dla materiałów i wyrobów omówionych w specyfikacji 

PN-B-79405:1999 Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego uŜytku. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, Ŝeliwa do malowana. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Wykonanie i nadzór prac malarskich. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
10.2. Inne dokumenty i opracowania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Roboty ogólnobudowlane”. 

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988. 

 

B.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

   1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w zakresie projektowanej modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik, woj. podkarpackie 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zawieraniu umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wyburzenie obiektów w całości lub rozbiórkę określonych elementów konstrukcyjnych, oraz 
wywóz gruzu i złomu z terenu oczyszczalni. 
 
Do wyburzenia w całości przeznaczone są  następujące obiekty: 

*   Komora rozpręŜna ścieków 
*   Wanna pod zbiornik PIX 
*   Punkt zlewny ścieków dowoŜonych 
*   Kompostownia skratek 
*   Wiata na osad 
 
 
 
 



SST B-00.00.00. Zagospodarowanie terenu, architektura i konstrukcja oczyszczalni ścieków 
 

 42

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowy i bezpieczny dla ludzi przebieg robót. Zgodnie 
z treścią umowy rozliczy się z odzysku materiałów ( wartość złomu elementów stalowych ). 
Miejsce wywozu i sposób składowania gruzu wskaŜe Inwestor.  
 
 

   2. Materiały 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych przewiduje się następujące materiały: 
- bale iglaste obrzynane gr. 50 – 100 mm kl.II 
- deski iglaste obrzynane gr. 38 - 45 mm kl.III 
- acetylen techniczny rozpuszczony 
- tlen techniczny spręŜony 
- piasek lub pospółka do wyrównania terenu 
 
 

   3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

- Ŝuraw samochodowy 5-6 Mg 
- pompa spalinowa do 50 m3/h 
- wentylator 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania w zakresie przepisów BHP. 
 
 

   4. Wymagania dotyczące środów transportu 
Do transportu materiałów, złomu i gruzu naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 Mg 
- samochód skrzyniowy 5 Mg 
- samochód dostawczy 0,9 Mg 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 
 
 

   5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i inne. Nie naleŜy prowadzić robót w skrajnie złych warunkach 
atmosferycznych ( w czasie silnych wiatrów, opadów śniegu lub deszczu ). 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót objętych specyfikacją 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, elementów sąsiednich oraz stateczność ogólna rozbieranego obiektu. Nie wolno 
rozbierać elementów obciąŜonych innymi elementami. 
Elementy konstrukcji stalowych naleŜy przecinać palnikiem acetylenowym. Konstrukcje 
murowane rozbierać od góry, przy uŜyciu narzędzi ręcznych lub pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalenie. Elementy Ŝelbetowe rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
zbrojenie przecinać palnikiem acetylenowym. 
Teren po rozbiórkach oczyścić z resztek materiałów, doły zasypać piaskiem i wyrównać. 
 
 

  Uwaga: 

- Komory kontenera muszą być przewietrzane przy uŜyciu wentylatora, poniewaŜ w czasie prac 
  spawalniczych mogą gromadzić się gazy wybuchowe lub trujące. 
- W miejscach wyznaczonych do przecinania palnikiem acetylenowym powierzchnie blach 
  naleŜy oczyścić z farb zabezpieczających. Szczególnie niebezpieczna jest farba miniowa 
  z zawartością ołowiu. 
- Teren robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach BHP. 
 
 

   6. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – „Wymagania ogólne” 
Inspektor Nadzoru zakwalifikuje elementy do odzysku, które naleŜy oczyścić i odłoŜyć na 
wyznaczone miejsce składowania. 
 
 

   7. Przedmiary i obmiar robót 
 
Ilość robót rozbiórkowych określa przedmiar robót, który moŜe ulec zmianie na podstawie 
decyzji Inspektora Nadzoru i obmiaru robót faktycznie wykonanych. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- dla elementów stalowych - [ t ] 
- dla elementów murowanych, betonowych i Ŝelbetowych - [ m3 ] 
- odległość wywozu gruzu i złomu - [ km ] 
 
 

   8. Odbiór robót rozbiórkowych 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadzie odbioru robót zanikających. 
Materiały uzyskane z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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   9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady rozliczeń podano w pkt. 9 Specyfiki Technicznej – część ogólna. 
Podstawą rozliczenia jest skorygowany przez Inspektora Nadzoru przedmiar robót 
rozbiórkowych, oraz spisany protokół odbioru robót.  
Sposób rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórek określi umowa z Inwestorem. 
 
 

   10. Przepisy i dokumenty odniesienia 
a) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych. 

c) Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków 

d) Dokumentacja archiwalna obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

e) Przedmiar robót rozbiórkowych. 
 


