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UWAGA : 
Wszystkie materiały zastosowano w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, przyjęto ze względu na ich właściwości  tj 
izolacyjność, wytrzymałość, estetykę, kolorystykę itp. Zostały 
one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz 
mogą ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora na etapie 
realizacji budynku, w przypadku zaproponowania przez 
Wykonawcę, materiału, tańszego o podobnych, nie gorszych 
właściwościach 
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SST-B-3.1   PYLONY REKLAMOWE 
 
1.         WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
            przy budowie pylonów reklamowych w temacie: Budowa Inkubatora Technologicznego  
            wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa  Podkarpackiego  
            Parku Naukowo-Technologicznego”. 

 
         SST-B-3.1    PYLONY REKLAMOWE 
          SST-B-3.1.1     ROBOTY ZIEMNE                    - kod CPV 45112100-6 
          SST-B-3.1.2     KONSTRUKCJE ŻELBETOWE    - kod CPV 45223500-1 
          SST-B-3.1.3     IZOLACJE                              - kod CPV 45321000-3 
          SST-B-3.1.4     KONSTRUKCJE STALOWE       - kod CPV 45223110-0 
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SST-B-3.1.1   ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45112100-6 
 
1.         WSTĘP 
 
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
           ziemnych przy budowie pylonów reklamowych w temacie: Budowa Inkubatora Technologicznego  
            wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa  Podkarpackiego  
            Parku Naukowo-Technologicznego”. 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopy i 

zasypki) przy wykopach fundamentowych. 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1 :0,2 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
           Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do ewentualnych 

zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST. 
 
2.1       Zasypki 
 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu. 
 

3.         SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania 
 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne  
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3.2       Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykopy należy wykonać ręcznie 

 
4.        TRANSPORT 
 
4.1       Ogólne wymagania 
            
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
4.2 Transport gruntów 
 

Nie przewiduje się odwozu gruntu. 
 

  5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
  5.1     Ogólne zasady prowadzenia robót 
             
            Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 
 
 5.2.1   Warunki wykonania wykopów: 

            
Wykopy prowadzić należy ręcznie, na rozkop, zachowując nachylenie skarp zapobiegające obsuwaniu 
się ziemi do wykopu, z zapasem dna wykopu min 0,4m z każdej strony od projektowanych stóp 
fundamentowych. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych.  

 
 5.2.2   Warunki wykonania zasypki: 

 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie,warstwami grubości 0,20 m  przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, Do zasypu należy użyć ziemi z odkładu. 

 
 5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 
            
            Zagęszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania Ogólne 
  
6.2      Kontrola wykonania wykopów 

           Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
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• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 
 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
           
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. pkt 8. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1    Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SST-B-3.1.2  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
kod CPV 45223500-1 
 
1.        WSTĘP 

1.1       Przedmiot ST 
 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót  
 żelbetowych przy budowie pylonów reklamowych w temacie Budowa Inkubatora Technologicznego  
wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego”. 

1.2      Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 

           Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia 
prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania : 

 
• stóp fundamentowych pod pylony 

1.4      Określenia podstawowe 

           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 

 
1.4.1    Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 
1.4.2     Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 
1.4.3   Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 

lub pojemnika transportowego 
 
1.4.4  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.5    Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 
klasy B30 - RbG = 30 Mpa). 

 
1.4.6    Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w     

stanie suchym. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacj 
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST 
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Wymagania ogólne. 
 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
 

A-III (34GS) – zbrojenie główne wg proj. konstrukcji 
 

2.2      Klasa betonu 
            
           Do całości robót przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji półciekłej. 
 
3.       TRANSPORT  
 
3.1      Dostawa stali 

 
wg  SSt-B.1(2) 

 
3.2      Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton  do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni betonu  
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

 

4.       SPRZĘT 
 
4.1      Roboty betonowe 
 
           Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosować wibratory wgłębne o 
częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia. 

            
4.2 Roboty zbrojarskie 
 
           Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.1 Wykonywanie zbrojenia 
 

wg  SSt-B.1(2) 
 
5.1.2   Montaż zbrojenia 
 

wg  SSt-B.1(2) 
 
5.1.3   Deskowanie  
 

Proponuje się przyjąć deskowanie: drobnowymiarowe np. Stal-Form. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
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betonowej. 
           Deskowania powinny być przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały 

możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie 
systemowe przed wypełnieniem ich masą betonową powinno być posmarowane srodkiem adhezyjnym, 
ułatwiającym rozdeskowanie. 

 
5.2 Betonowanie  

            Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. 
            Fundament należy wykonać z betonu C-20/25 
 
5.2.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się bezpośrednio z pojemników 
zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości 
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 
dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

 
 6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
           Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega 

na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także 
wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 
6.1   Zakres kontroli 
 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu. . 
• odporność betonu na działanie mrozu. 
• przepuszczalność wody przez beton..  

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
            Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Odbiór zmontowanego zbrojenia 
 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
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• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
 
8.2      Odbiór betonowania 
 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 
• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250           Beton zwykły 
PN-91/H-O4310           Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0        Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SST-B-3.1.3     IZOLACJE  
kod CPV 45321000-3 
 

1.        WSTĘP 
 
1.1      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania izolacji przy 

budowie pylonów reklamowych w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z 
centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”. 

1.2      Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
2.       MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
            
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 
 
2.2       Izolacja przeciwwilgociowa 
 
 2.2.1   Izolacja pionowa i pozioma fundamentów 
 
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-1C 
 
2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami fundamentowymi 
 
           – preparat gruntujący Abizol R 
           – 2x papa na lepiku 
 

3.       SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
           
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
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3.2       Sprzęt do wykonania robót 
            
            Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 
 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów i składowanie 
            
            Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 
powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 
izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 
materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 
oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być nizsza niż 
5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału.  

 
5.2       Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
5.2.1    Izolacja pod ławami i stopami fundamentowymi 

            Kolejność robót 
1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu środkiem gruntującym Abizol R 
2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej 

            Izolacji podlega cała powierzchnia chudego betonu. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności 
powietrza nie wyższej niż 65%. Abizol R nanosić przy pomocy szczotki. Papę rozwijać na warstwie 
gorącego lepiku. Drugą warstwę papy można układać bezpośrednio po zakończeniu warstwy I-szej.  

 
5.2.2    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentów 

            Kolejność robót 
1. Zagruntowanie powierzchni zaprawą mineralną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 
2. Dwukrotne naniesienie krystalicznej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2) 

           Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 
wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę nanosi 
się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 
najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 
panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C).  
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6.0     KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
6.2 Kontrola jakości 
 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie jakości podłoży, 
• sprawdzenie ułożeniainateriałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 
6.3      Ocena wyników badań 
             
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
            
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
8.2      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem izolacji  podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST-3.1.4  KONSTRUKCJE STALOWE 
kod CPV 45223110-0 

 
1.       WSTĘP 
 
1.1      Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 
stalowych przy budowie pylonów reklamowych w temacie Budowa Inkubatora Technologicznego 
wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego”. 

 
1.2      Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 

           Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym składających się 
na konstrukcję stalową  

            1. konstrukcja stalowa paneli reklamowych  

1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 
 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Wymagania Ogólne. Wykonawca konstrukcji powinien być firmą spełniającą wymagania Normy PN-
B06200:1997 według załącznika D niniejszej normy 

 
2.        MATERIAŁY 

2.1       Stal konstrukcyjna 
 
            Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjną St3S, wg normy PN-H-84020. 
            Rodzaje przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. 

Poszczególne elementy konstrukcji zostaną na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo 
wykończone, pomalowane antykorozyjnie. 

 
2.2          Łączniki montażowe 

 
.        marki stalowe 
.        kotwy, nakrętki i podkładki 
.        topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-M-69355 

            .       druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 
.        elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430 

 
2.3       Farby 
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Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu: 
- warstwa podkładowa zostanie wykonana na wytwórni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowę 

bezpośrednio po oczyszczeniu surowych el. konstrukcji w maszynach czyszczących. 
- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukcji  

           - farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna 
           - farba ftalowa nawierzchniowa 
 
2.4      Dostawa materiałów na Plac Budowy 

 
           Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi pełnymi powłokami 

malarskimi podkładowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, blach i łączników 
nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem. 

           Każdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji 
wysyłkowej zawierającej: 
• nazwę wytwórni, . 
• numer identyfikacyjny zamówienia, 
•  nazwę i adres Placu Budowy, 
• wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
• deklaracje zgodności, 
• atesty stali profilowej, 
• atesty łączników, 
• protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

 
2.5      Składowanie materiałów 
 

              Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu. 
Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby i 
inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną 
ponad poziom terenu. 

 

3.       SPRZĘT 
 
            Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 

przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inspektor jest 
uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia 
sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności 
przedstawiciela Inspektora. 

 
4.       TRANSPORT 
 
4.1      Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy). 

               Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

               Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02. 
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji.  

               Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności 
uzgodnionej z wykonawcą montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki 
transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH 
PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO”. 

16

naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, 
aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 

 
4.3      Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

              Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-O6200. Odbiór powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji 
powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są 
farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

 
4.4       Likwidacja uszkodzeń transportowych 
             
           Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia Inżynierowi 

Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może 
zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi 
WybNórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze 
względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne 
uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1       Wykonanie warsztatowe 
 
5.1.1    Wymagania ogólne 
             
            Konstrukcja stalowa będzie klasy 3. Połączenia warsztatowe będą spawane. 
 
5.1.2 Wykonanie i tolerancja 
 
            Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-O6200 (pkt.4, tablice: 4do9). 
 
5.1.3    Połączenia spawane 
             
           Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i 
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną 
uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe. 

 
5.1.4   Zabezpieczenie antykorozyjne 

           Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-O6200 (pkt.B), oraz PN-
EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową 
(warstwa 1) na warsztacie. 
            
   Grubość warstw malowania: 
   I-sza warstwa – farbą do gruntowania gr. 75,0µm ( na warsztacie) 
   II-ga warstwa - farbą nawierzchniową gr. 75,0µm 
   III-cia warstwa - farbą nawierzchniową gr. 50,0µm 
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5.2      Wbudowywanie  konstrukcji na placu budowy. 
               
               Rozpoczęcie robót może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru fundamentów pod pylony i 

konstrukcji przed wbudowaniem.  
 
5.3       Kontrola wykonywanych robót. 
             
            Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 

odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań 
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

 
5.4      Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
 
           Montaż polega na przytwierdzeniu gotowej konstrukcji do wykonanego fundamentu, za pomocą śrub 
           Fundamentowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
           Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 

a) na etapie wstępnym: 
• weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, 
• pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• badanie połączeń spawanych  
• kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• jakość łączników. 

 
b) po zakończeniu montażu i malowania: 
• sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• sprawdzenie połączeń montażowych 
• sprawdzenie wykończenia zakotwień 
• końcowy pomiar powłok malarskich 

 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             

   Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robót nie obowiązuje. 

 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
            Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w 

Specyfikacji ST Wymagania ogólne. 
 
8.2       Rodzaje odbiorów 
 
8.2.1 Odbiór dostawy stali 
 
            Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinina być 

zaopatrzona każda dostawa stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
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.           znak wytwórcy, 

.           gatunek stali, 

.           numer wyrobu lub partii,  

.           znak obróbki cieplnej. 
 
8.2.2   Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej. 
 
 a)   odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

      b)  odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi  
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 

 c)  sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: 
              . zgodność użytych profili 
              . prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

               
              Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

 
PN-B-06200:1997   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-90/B-03200       Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie    
PN-M-697               Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasywadliwości na  
                             podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-69777           Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników  
                             badań uJtradźwiękowych 

           PN-H-01107           Stal- Rodzaje dokumentów kontrolnych 
           PN-B-01806           Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania,  
                                        konserwacji i napraw 

PN-EN 45014         Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                             ochronnych systemów malarskich.  
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą  
                             ochronnych systemów malarskich.  
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SST-B-3.2   ŚMIETNIK 
 
1.         WSTĘP 
 
1.3 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
            przy budowie śmietnika w temacie: Budowa Inkubatora Technologicznego  
            wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa  Podkarpackiego  
            Parku Naukowo-Technologicznego”. 

 
         SST-B-3.2     ŚMIETNIK 
          SST-B-3.2.1     ROBOTY ZIEMNE                    - kod CPV 45112100-6 
          SST-B-3.2.2     KONSTRUKCJE ŻELBETOWE    - kod CPV 45223500-1 
          SST-B-3.2.3     IZOLACJE                              - kod CPV 45321000-3 
          SST-B-3.2.4     ROBOTY MUROWE .                           - kod CPV 45262520-2     
          SST-B-3.2.5     PODŁOŻA                            - kod CPV 45432130-4         
          SST-B-3.2.6     POKRYCIE DACHOWE            - kod CPV 45261210-9 
          SST-B-3.2.7     TYNKI ŚCIAN                       - kod CPV 45324000-4    
          SST-B-3.2.8     ROBOTY MALARSKIE             - kod CPV 45442100-8     
          SST-B-3.2.9     ELEWACJE                           - kod CPV 45453000-7 
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SST-B-3.2.1   ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45112100-6 
 
1.         WSTĘP 
 
1.4 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót   
           ziemnych przy budowie śmietnika w temacie: Budowa Inkubatora Technologicznego  
            wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa  Podkarpackiego  
            Parku Naukowo-Technologicznego”. 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 
           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopy i 

zasypki) przy wykopach fundamentowych. 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
 
1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1 :0,2 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
           Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do ewentualnych 

zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST. 
 
2.1       Zasypki 
 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu. 
 

3.         SPRZĘT 
 
3.2 Ogólne wymagania 
 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST. Wymagania ogólne  
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3.2       Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykopy należy wykonać ręcznie 

 
4.        TRANSPORT 
 
4.1       Ogólne wymagania 
            
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST. Wymagania ogólne  
 
4.3 Transport gruntów 
 

Nie przewiduje się odwozu gruntu. 
 

  5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
  5.1     Ogólne zasady prowadzenia robót 
             
            Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania Ogólne. 
 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 
 
 5.2.1   Warunki wykonania wykopów: 

            
Wykopy prowadzić należy ręcznie, na rozkop, zachowując nachylenie skarp zapobiegające obsuwaniu 
się ziemi do wykopu, z zapasem dna wykopu min 0,4m z każdej strony od projektowanych ław. Przed 
wykopami należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej z całej powierzchni projektowanego śmietnika. 

 
 5.2.2   Warunki wykonania zasypki: 

 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie,warstwami grubości 0,20 m  przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, Do zasypu należy użyć ziemi z odkładu. 

 
 5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 
            
            Zagęszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania Ogólne 
  
6.2      Kontrola wykonania wykopów 

           Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
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 7.        OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
             
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
           
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. pkt 8. 
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1    Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SST-B-3.2.2  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
kod CPV 45223500-1 
 
1.        WSTĘP 

1.1       Przedmiot ST 
 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót  
 żelbetowych przy budowie śmietnika w temacie Budowa Inkubatora Technologicznego  
wraz z centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego”. 

1.2      Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 

           Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji z żelbetu. W zakres tych robót wchodzi, przygotowanie i montaż zbrojenia 
prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania : 

 
• ław i ścian fundamentowych  
• belek i podciągów stropowych 
• płyty stropowej nad śmietnikiem 

1.4      Określenia podstawowe 

           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST Wymagania Ogólne 

 
1.4.1    Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 
1.4.2     Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 
1.4.3   Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 

lub pojemnika transportowego 
 
1.4.4  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników. w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

 
1.4.5    Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 
klasy B25 - RbG = 25 Mpa). 

 
1.4.6    Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w     

stanie suchym. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacj 
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Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST 
Wymagania ogólne. 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.2 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
 

A-III (34GS) – zbrojenie główne wg proj. konstrukcji 
A-0 (St0S) – pręty rozdzielcze i strzemiona 
 

2.2      Klasa betonu 
            
           Do całości robót przyjeto beton klasy C20/25 konsystencji półciekłej. 
 
3.       TRANSPORT  
 
3.1      Dostawa stali 

 
wg  SSt-B.1(2) 

 
3.2      Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton  do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni betonu lub będzie 
produkowany bezpośrednio na budowie. 

 

4.       SPRZĘT 
 
4.1      Roboty betonowe 
 
           Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
            
4.3 Roboty zbrojarskie 
 
           Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.3 Wykonywanie zbrojenia 
 

wg  SSt-B.1(2) 
 
5.1.2   Montaż zbrojenia 
 

wg  SSt-B.1(2) 
 
5.1.3   Deskowanie  
 

Proponuje się przyjąć deskowanie: drobnowymiarowe dla ław i ścian fundamentowych oraz stropu np. 
Stal-Form. Belki stropowe deskować należy w deskowaniu tradycyjnym. 
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej. 

           Deskowania powinny być przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały 
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możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowanie 
systemowe przed wypełnieniem ich masą betonową powinno być posmarowane srodkiem adhezyjnym, 
ułatwiającym rozdeskowanie. 

 
5.3 Betonowanie  

            Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. 
            Fundament należy wykonać z betonu C-20/25 
 
5.3.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się bezpośrednio z pojemników 
zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy użyciu wibratorów. 

 
 6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
           Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega 

na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także 
wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 
6.1   Zakres kontroli 
 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu. . 
• odporność betonu na działanie mrozu. 
• przepuszczalność wody przez beton..  

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
            Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Odbiór zmontowanego zbrojenia 
 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 
8.2      Odbiór betonowania 
 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
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• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
• jakość i pozycja zbrojenia i śrub fundamentowych 
• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250           Beton zwykły 
PN-91/H-O4310           Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0        Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SST-B-3.2.3     IZOLACJE  
kod CPV 45321000-3 
 

1.        WSTĘP 
 
1.1      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania izolacji przy 

budowie śmietnika w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum obsługi 
PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego”. 

1.2      Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1 
 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 
• przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów 
 

1.5 Określenia podstawowe 
 
            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogólne 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Wymagania ogólne" 

 
2.       MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
            
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne 
 
2.2       Izolacja przeciwwilgociowa 
 
 2.2.1   Izolacja pionowa i pozioma fundamentów 
 
           – mineralna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-1C 
 
2.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe pod ławami fundamentowymi 
 
           – preparat gruntujący Abizol R 
           – 2x papa na lepiku 
 

3.       SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
            
            Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału. 
 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
5.2 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów i składowanie 
            
            Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 
powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 
izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 
materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 
oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być nizsza niż 
5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału.  

 
5.2       Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
5.2.1    Izolacja pod ławami i stopami fundamentowymi 

            Kolejność robót 
1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu środkiem gruntującym Abizol R 
2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej 

            
5.2.2    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentów 

            Kolejność robót 
1. Zagruntowanie powierzchni zaprawą mineralną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 
2. Dwukrotne naniesienie krystalicznej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2) 

 
6.0     KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.3 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
6.4 Kontrola jakości 
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Kontrola jakości prac obejmuje: 
• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie jakości podłoży, 
• sprawdzenie ułożeniainateriałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 
6.3      Ocena wyników badań 
             
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
            
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2 Ogólne zasady odbioru robót 
 
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
8.2      Rodzaje odbiorów 

 
Roboty związane z wykonaniem izolacji  podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST-B-3.2.4  ROBOTY MUROWE 
kod CPV 45262520-2     
 

1.        WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych przy budowie śmietnika w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z 
centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”. 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 
            - wykonanie ścian śmietnika z bloczków silikatowych gr.25,0cm 
            - obsadzenie żaluzji stalowych 
 
1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST. Część ogólna. 

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST. "Wymagania ogólne". 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 
 Wymagania podano w ST. „Wymagania ogólne". 

 
2.2       Rodzaje materiałów dla wykonania robót murowych 
 
2.2.1    Ściany śmietnika 
 
            - bloczki silikatowe drążone  250x120x138mm 
            - zaprawa cementowo-wapienna M-7  
 
2.2.2    Żaluzje stalowe 
 
            - Żaluzje stalowe, stałe z profili zamk. 70x20x3mm 
            - zaprawa cementowa M-12  
            - farba ftalowa podkładowa i nawierzchniowa 
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3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

3.2       Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do realizacji służą: 

• betoniarki 
• kielnie, młotki, poziomice, sznurki, kątowniki i piony murarskie itp  

 
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

4.2 Transport materiałów 
 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przez zawilgoceniem. 

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 

5.1       Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 
Przed przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność klasy oznaczonej na pustakach z 
zamówieniami i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Przeprowadzi próby doraźne przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 
uderzenia, przełomu. 

 
5.1.1   Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno-piaskowych gr.25,0cm 

 
Ściany nadziemia należy wykonać z bloczków wapienno-piaskowych gr.25,0cm i klasy 15 na zaprawie 
cem-wap M-7. Elementy I-szej warstwy należy układać na izolacji z papy. Ściany zakończyć wieńcem 
żelbetowym. 
 

5.1.2    Żaluzje stalowe 
 
            Żaluzje należy osadzać trakcie murowania ścian śmietnika, na zaprawie cementowej M-12. Po 

osadzeniu należy je oczyścić z zaprawy i  pomalować farbą nawierzchniową, ftalową na kolor 
zakładany w projekcie. Żaluzje należy wykonać na warsztacie i dostarczyć na budowę jako produkt 
gotowy. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
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6.2       Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 
Ocenę jakości materiałów przed montażem i sprawdzenie kompletności dokumentów.  
Kontrolę jakości wykonania zgodnie z kryteriami:   

• regularność wiązania 
• rodzaj użytej zaprawy 
• odchylenia grubości spoiny:!: 3 mm 
• spoina pozioma normowej grubości 12mm, pionowa 10 mm 
• sprawdzenie czystości powierzchni ściany 

 
6.3      Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robót nie obowiązuje. 
 

8.         ODBiÓR ROBÓT 

8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
 

8.2        Rodzaje odbiorów 

Roboty związane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 
 
PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-11 01 09:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-03002: 1999     Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
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SST-B-3.2.5  PODŁOŻA  
kod CPV 45432130-4 
 
1.         WSTĘP 
 
1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
             

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania podłoży i 
posadzki w śmietniku w temacie Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum obsługi 
PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego”. 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie podłoży : 
• podsypka z pospółki pod posadzki gr.50,0cm 
• warstwa chudego betonu pod fundamenty C-8/10 (B-10) 
• posadzka śmietnika z kostki brukowej gr.6,0cm  

 
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1   Podłoga - element budowlany wykończenia, najczęściej poziomy, będący płytą utworzoną z jednej lub 

kilku warstw, której górna powierzchnia, zwana "nawierzchnią', jest plaska i przystosowana do tego, 
aby mógł się po niej odbywać ruch ludzi lub środków transportu poziomego oraz do ustawiania na niej 
przedmiotów i sprzętu. Zasadniczymi częściami składowymi podłogi są posadzka i podkład podłogowy. 

 
1.4.2    Posadzka - wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 
 
1.4.3    Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca podłoże 

lub też stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest przeniesienie na podłoże 
podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci obciążenia ciągłaego. 

 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1      Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
2.4      Materiały do wykonania podłoży 
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            Grubość warstw materiałów podłoża należy przyjmować zgodnie z Projektem Technicznym 
 
2.4.1 Podsypka z pospółki 
 
           Pospółka gruba 0-36 mm gat. II, zgęszczona do Is=0,95. Grubość warstwy – 50,0cm 
 
2.4.2 Beton podkładowy C-8/10 
 

Pod fundamenty i płytę posadzki należy przyjąć należy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej. 
Grubość warstwy betonowej – 10,0cm 
 

2.4.3 Posadzka kostki brukowej gr.6,0cm 
 

- kostka brukowa betonowa gr.6,0cm koloru szarego 
- podsypka pod kostkę cementowo-piaskowa gr.5,0cm 

 
3.        SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
            
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1     Sprzęt do wykonania podłoży 
 
             - ubijaki i zagęszczarki spalinowe 
      
4.        TRANSPORT 
 
4.1      Wymagania ogólne dotyczące transportu 
            
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów 
 
           Transport materiałów – samochodami samowyładowczymi 
            

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
5.2       Zasady wykonania robót 

 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót, zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., oraz 
możliwie bezpośrednio przed ułożeniem posadzek. Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z 
zachowaniem reżimów wykonawczych producentów materiałów. 

 
5.2.1    Przygotowanie podłoży 
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            Podłoże należy wykonać tak by: 
• Podłoża z pospółki było wykonane z materiałów pozbawionych zanieczyszczeń, zagęszczane  
           warstwami co 15,0cm do stopnia zagęszczenia Is=0,95.  
• Podłoża z chudego betonu C-8/10 powinny posadać grubość 10,0cm i powinny być wykończone  

na gładko, pod izolację z papy  
Kostkę betonową należy układać na podsypce cementowo-piaskowej. Warunki i zasady układania wg 
ST dla robót drogowych. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
             
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
6.1 Kontrola jakości 

6.2.1     Kontrola jakości podłoży obejmuje 
 

• ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 
• grubości warstw 
• ocenę równości podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych 

 
6.3       Ocena wyników badań 

           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
            Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
              
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  
                          odbiorze. 
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SST-B-3.2.6    POKRYCIA DACHOWE 
kod CPV 45261210-9 
 
1.        WSTĘP 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej {ST} 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i pokrycia 
dachu nad śmietnikiem w temacie Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum 
obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”. 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
            Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
             
            Roboty obejmują wykonanie pokrycia dachowego na budynku hali produkcyjnej, oraz wykonanie niezbędnych 

obróbek blacharskich i osadzenia świetlików dachowych. 
 
1.4      Określenia podstawowe 
            
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogólne" 
 
1.4.1  pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej układanych i 

mocowanych do konstrukcji dachu 

 
1.4.2  dachy projektowane - nowo projektowane dachy o określonym nachyleniu połaci opisanym na 

rysunkach w części architektonicznej. 
 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
           Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
2.2      Wykaz materiałów dla wykonania pokryć dachowych: 
 
2.2.1     Dach śmietnikiem 
 
            - preparat gruntujący EMALIT BV 
            - płyty styropianowe EPS 100-038 klinowe laminowane gr.5,0-20,0cm mocowane na kleju VEDATEX 
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            - kliny styropianowe 15,0x15,0cm 
            - papa termozgrzewalna podkładowa VEDATECT G 200 S4 

            - papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5 
 
2.3       Obróbki blacharskie. 
 
           - obróbki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm 
    
3.        SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
 
           Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 

producenta stosowanego materiału.  
.          drobny sprzęt mechaniczny 
.          sprzęt do przycinania i zgrzewania papy 
.          wyciąg budowlany do transportu materiałów na dach 

 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
4.2 Transport materiałów 
 

Rolki papy należy przewozić w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi, bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
transportu. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed zawilgoceniem, 
promieniami słonecznymi, z dala od grzejników. Rolki papy należy układać na równym podłożu, w 
pozycji stojącej.  

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
5.2 Zasady wykonania robót pokryciowych 
 
5.2.2 Układanie płyt ocieplenia  
 

Należy zagruntować płytę dachową za pomocą szczotek malarskich preparatem gruntującym EMALIT BV 
Extra. Projektowane spadki na powierzchni dachu należy uzyskać, z płyt klinowych styropianowych EPS 100-
038 laminowane gr. 5-20,0cm o zakładanym spadku 3%. Płyty należy mocować na kleju do styropianu 
VEDATEX. Wszystkie naroża przy styku powierzchni dachu z elementami pionowymi należy wykończyć 
klinami styropianowymi 15x15cm mocowanymi na kleju VEDATEX. 
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5.2.3 Krycie dachu papą 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych produkcji 
VEDAG należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, 
to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres 
czasu. 
 

5.3 Zasady wykonania obróbek blacharskich 
 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać na budowie i dostosować do istniejących warunków. 
Blacha do obróbek powlekana gr. min 0,55mm. Zabrania się cięcia blachy szlifierkami katowymi. 

 
6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
6.2       Kontrola jakości 
             
           Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoży 
• ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie 
              z wytycznymi producentów i normami 
• sprawdzenie mocowania obróbek. jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków                   
• ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 

 
6.3      Ocena wyników badań 

           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 

 
7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robót nie obowiązuje. 
 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
             
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
8.2 Rodzaje odbiorów 
 

Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 
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9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
                          Badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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SST – B-3.2.7   ROBOTY TYNKARSKIE 
kod CPV 45324000-4    
 
1.       WSTĘP  
 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
tynkowych przy budowie śmietnika w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z 
centrum obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”. 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie: 
 
• tynków wewnętrznych stropu 

 
1.4       Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 

 
1.4.1    Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i 

wewnętrzna elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego 
wyglądu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych 
czynników (np. wyzjewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od 
działania ognia i wysokich temperatur. 

 
1.4.2    Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 

wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 
 
1.4.3   Tynk wewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian i sufitów itp. Od wewn. strony budowli. 
 
1.4.4  Narożnik ochronny - element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, wykonany z 

kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroża ściany przed 
tynkowaniem. 

 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji  
ST. "Wymagania ogólne". ' 

 
2.2       Materiały 
 
2.2.1    Tynk wewnętrzny 
 

• cement portlandzki 35 
• wapno gaszone 
• piasek do zapraw 
• woda 

 
3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, należy zastosować rusztowania. 

 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Tynk wewnętrzny pocieniony stropu 

Podłoże należy oczyścić na sucho z pyłu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoże 
należy zwilżyć. Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla tynków kategorii III 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyżej +5°C i w sytuacji, gdy nie 
ma niebezpieczeństwa spadku temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. 
 

6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

6.2       Kontrola jakości 
 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH 
PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO”. 

42

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich zgodnie 

z normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cementowo - wapiennych, 
 
6.3       Ocena wyników badań 

 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

 

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 

8.2       Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 
 . odbiorowi wstępnemu 
 . odbiorowi końcowemu 

 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 
 

10       PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

           PN- 72/8-10122          Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST – B-3.2.8  ROBOTY MALARSKIE 
kod CPV 45442100-8     
 
1.        WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

malarskich w śmietniku w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum 
obsługi PPNT realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”. 

1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 
            Roboty malarskie obejmują: 
  
            - malowanie tynków ścian i sufitów 
               
1.4       Określenia podstawowe 
 
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
 
1.4.1    Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
 
1.4.2    Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służąca do  

malowania. 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST."Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z zaleceniami producenta materiałów określonymi w 
kartach technicznych materiałów. W przypadku, gdy wystąpią różnice między zaleceniami producenta 
a wymaganiami tej specyfikacji należy przedstawić je Inspektorowi do oceny i rozstrzygnięcia. Jedynie 
materiały zatwierdzonych producentów mogą znajdować się na budowie, chyba że Inspektor postanowi 
inaczej. Po zakończeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcieńczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady 
etc. należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Prace malarskie należy wykonać 
zgodnie z niniejszą specyfikacją, jednakże Wykonawca może zaproponować zamienne rozwiązania, 
które muszą być zatwierdzone przez Inspektora. 

 
2.        MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
             

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST ."Wymagania ogólne". 
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Schematy malowań odnoszą się do elementów, które mają być malowane i zawierają: przygotowanie 
podłoża, rodzaj pokrycia, wymagane ilości powłok malarskich. 
Kolory określone zostaną na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. 
Wszelkie materiały do prac malarskich dostarczane są przez Wykonawcę. Materiały należy zastosować 
zgodnie ze specyfikacją i dostarczyć na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, nie 
otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiał został zaakceptowany przez Inspektora, na 
opakowaniu powinna znajdować się oryginalna etykieta producenta określająca zawartość. 

 
2.1.1    Farby do malowania ścian i stropu śmietnika 
 

� farba emulsyjna do malowania elementów zewnętrznych 
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST. „Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki., pędzle,  
            rusztowania i drabiny 
 
4.        TRANSPORT 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
                 
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
4.3 Transport materiałów 
 

Materiały należy transportować w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. Farbę należy chronić przed zamarzaniem. 

 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1       Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca odpowiedzialny jest za końcowy efekt oraz za zgodność prac z niniejszą specyfikacją i 
zaleceniami Producenta materiałów. Wyschnięte powłoki malarskie powinny być wolne od pęcherzy i 
niedociągnięć i być w jednorodnym kolorze.Kolejna warstwa farby może być nakładana po całkowitym 
wyschnięciu warstwy spodniej, która posiada odpowiednia grubość powłoki. Należy przestrzegać czasu 
schnięcia zalecanego przez producenta. 
Mieszanie farb należy wykonać w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach. 

 
5.2 Malowanie tynków wewnętrznych 
 

Świeże tynki należy malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej w 
temperaturze powyżej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, nie 
krusząca się, nie pyląca, bez rys i spękań.Prace malarskie można rozpocząć po całkowitym 
zakończeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie należy prowadzić w 
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temperaturze od +5°C do +30°C. W ciągu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura 
pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosić, co najmniej, +5°C. Temperaturę tę należy 
utrzymać 24 godziny po malowaniu. a w ciągu następnych 48 godzin temperatura nie może spaść 
poniżej O°C. 
Należy starannie malować narożniki, krawędzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskać  
odpowiednią grubość farby. Farbę przed uzyciem nalezy dokładnie wymieszać. Kolejną warstwę farby 
mozna nanosić po minimum 2 godzinach. 
malowanie farbą emulsyjną – 1+2 (grunt + farba 2x) 

 
6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 
             
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 
6.2       Kontrola jakości 

 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
• ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę przygotowania podłoża 
• ocenę zagruntowania podłoża 
• ilość wykonanych warstw, powłok 
• zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 

 
Nie wcześniej niż 3 dni po malowaniu: 
• grubości warstw powłok malarskich 
• jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki  
• sprawdzenie przyczepności farby do podłoża 
• brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

 
6.3       Ocena wyników badań 
 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
            Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 
 
            Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST."Wymagania ogólne" 
 
8.2      Rodzaje odbiorów 
 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
•    odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą  
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techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego 
kolorystyki, 

•       roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoży i gruntowania  
•       odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
•       odbiorowi końcowemu 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
10      PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie 
rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 
 
PN-93/C-89440      Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.   
                            Minimalne wymagania techniczne 
PN-EN ISO 12944  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych  
                            systemów malarskich. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
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SST – B-3.2.9  ELEWACJE 
kod CPV 45453000-7 
 
1.         WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania elewacji  
śmietnika w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum obsługi PPNT 
realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego”. 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 
           Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie: 
-  tynku zewnętrznego cienkowarstwowego silikonowego na styropianie  

           -  obróbki blacharskie 
 
1.3       Określenia podstawowe 
 
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogólne" 
 
1.3.1    Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzna 

elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 
zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. 
wyzjewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 
wysokich temperatur. 

 
1.3.2    Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 

wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
2.       MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w  
specyfikacji ST "Wymagania ogólne". ' 
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2.2      Materiały 
 
2.2.1    Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy (silikatowy) gr.1,5mm 

 
• środek gruntujący  
• masa do klejenia styropianu  
• płyty styropianowe EPS 70-040 gr.3,0cm 
• masa szpachlowa z mikrowłóknami do zatapiania siatki  
• siatka z włókna szklanego  
• farba gruntująca pod tynki  
• tynk silikatowy lekki, baranek 1,5 mm  
• łączniki do płyt styropianowych – systemowe 
• listwy narożne, okapowe, startowe 

 
           Wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego dostawcy. 
 
2.2.2     Obróbki blacharskie 
 

• podokienniki prefabrykowane szer.25,0cm z blachy stalowej powlekanej 
• obróbki z blachy stalowej powlekanej 

 

3.        SPRZĘT 
 
3.1       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
             
            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2      Sprzęt do wykonania robót 

 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. Tam, gdzie to wymagane, należy zastosować rusztowania. 

 
4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
 
           Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów 
 
           Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w 

sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały należy 
składować w pomieszczeniach suchych. 

 
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1      Ogólne zasady wykonania robót 
 
            Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowy  
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            Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być ≥+4°C. 
Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona 
przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek 
blacharskich i uszczelnień. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do  przyklejenia płyt izolacyjnych umyć elewację wodą pod ciśnieniem , miejsca 
pokryte glonami i algami przemalować środkiem przeciwgrzybicznym , zagruntować całą elewację  
preparatem wzmacniającym  podłoże i wyrównującym  chłonność  podłoży   

           Tynk cienkowarstwowy silikonowy gr.1,5mm – ściany attyki, kominy 
 
            Do opracowania projektu ocieplenia  oparto się na kompletnym i sprawdzonym  systemie. 

Zastosowanie kompletnego systemu gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad , ponadto 
gwarantuje stały nadzór dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezpłatne 
szkolenie pracowników na placu budowy. 

            Do przyklejania płyt styropianowych  należy użyć masy klejowej ( nie służy do zatapiania siatki ) Klej 
na płytę nanosić w następujący sposób ; pasek 5 cm materiału dookoła płyty i w środku trzy placki 
wielkości dłoni. Ilość masy klejowej powinna być tak dobrana aby płyta  była przyklejona 40 % swojej 
powierzchni.Płyty przyklejać  z przesuniętymi pionowymi spoinami . Połączenia płyt nie mogą 
znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych. Nie należy wprowadzać kleju w połączenia płyt 
styropianowych . Powstające szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub przy 
pomocy specjalnej pianki , która znajduje się w ofercie firmy, dostawcy systemu. 
W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy zastosować  narożnik plastikowy 
wraz z siatką. Narożnik ten przyklejać do płyt styropianowych przy pomocy masy zbrojącej. Przy 
pomocy tego narożnika należy zazbroić wszystkie ościerza okienne,drzwiowe i narożniki. na 
powierzchni płyt styropianowych, siatki zbrojące muszą na siebie odpowiednio nachodzić . 

           Przed szpachlowaniem całej powierzchni masą szpachlową do siatki należy wszpachlować diagonalną 
siatkę z włókna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na  płyty izolacyjne 
nakładać masę szpachlowa na szerokość pasma siatki zbrojeniowej. Siatkę układać z 10 cm zakładem i 
lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą powierzchnię  metodą mokre na mokre 
tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki. Nie wygładzać nadmiernie siatki powodując gromadzenie 
się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość 
warstwy zbrojącej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .   

           Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi być związana i wyschnięta. Czas  
schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych podczas podwyższonej wilgotności powietrza 
okres ten może się wydłużyć . Warstwę wierzchnią należy wykonać po zagruntowaniu elewacji 
środkiem gruntującym przy użyciu  tynku cienkowarstwowego. Tynk barwiony w masie , nanosić na 
całą powierzchnię przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiał nanosić metodą 
"mokre na mokre" , w tym celu należy obrabiać zamknięte płaszczyzny elewacji w jednym cyklu 
roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracowników. W czasie procesu wiązania i schnięcia chronić 
warstwę tynku przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych takich jak: nadmierne 
nasłonecznienie, silny wiatr . Krawędzie  dolne   zabezpieczyć profilem okapowym przyklejając je do 
płyty szpachlą. Grubość płyt ocieplenia zależy od miejsca ich wbudowania, jest określona w 
dokumentacji projektowej. 

 
5.2.2 Zasady wykonania obróbek blacharskich 
 
           Obróbki blacharskie dostarcza producent okładzin elewacyjnych w zależności od miejsca wbudowania i 

rodzaju okładziny.  Obróbki należy uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem.  
 
6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1      Ogólne zasady kontroli jakości 
 
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne” 
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6.2      Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 
• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich  
           zgodnie z    normą PN-70/B-1 01 00 dla tynków cementowo - wapiennych, 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii robót ze specyfikacją 
           dostawcy systemu dla tynków zewnętrznych, 

 
6.3      Ocena wyników badań 
             
           Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać   rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.       OBMIAR ROBÓT 
 
7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
                
           Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 

 
8.       ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
                
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
8.2      Rodzaje odbiorów 
                
            Roboty podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 
• odbiorowi wstępnemu 
• odbiorowi końcowemu 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto 
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
10      PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN- 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SST-B-3.3.1  OGRODZENIE TERENU  
Kod CPV 45342000-6 
 
1.        WSTĘP  
 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

                 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
ogrodzenia w temacie „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z centrum obsługi PPNT 
realizowana w ramach projektu: " Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego”. 

 
1.2      Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych   i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1 .1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie: 
montaż ogrodzenia zewnętrznego i  
montaż nowych bram i furtek ogrodzeniowych 

 
1.4      Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  
ST "Wymagania ogólne" 

 
1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
               
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji ST 

"Wymagania ogólne". ' 
 
2.2       Materiały 
 
2.2.1    Ogrodzenie typu CLASSIC AW               
 

beton C-12/15 na fundamenty słupków  
słupki z  rury kwadratowej 60x60x2mm h=200 cm 
słupki bramowe z  rury kwadratowej 100x100x3mm h=300 cm 
cokoliki ogrodzeniowe, prefabrykowane 20x6cm o śr dł. 3,0m 
panele ogrodzeniowe, systemowe WIŚNIOWSKI typ CLASSIC AW 10.71  
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brama ogrodzeniowa przesuwna, systemowa WIŚNIOWSKI typ PI o wym. 750x165cm 
furtka systemowa 120x156cm z rur kw.40x40x3 (rama) i 20x20x3mm (wypełnienie) 

 
2.2.1    Ogrodzenie typu VEGA B AW              
 

beton C-12/15 na fundamenty słupków 
słupki z  rury kwadratowej typu BETA 60x40x2mm h=200 cm 
słupki bramowe z  rury kwadratowej 100x100x3mm h=300 cm 
cokoliki ogrodzeniowe, prefabrykowane 20x6cm o śr dł. 3,0m 
panele ogrodzeniowe, systemowe WIŚNIOWSKI typ VEGA B 

            brama ogrodzeniowa 2-skrzydłowa systemowa WIŚNIOWSKI automat o wym. 470x170cm 
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
               
           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 "Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego 
wskazanego przez producenta stosowanego materiału.  
Segmenty ogrodzeniowe należy na odpowiedni wymiar wykonać na warsztacie wg obmiaru 
sporządzonego na budowie. Model segmentu ogrodzenia przedstawić do akceptacji Projektanta 
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia należy wykonywać ręcznie. 

        
4.         TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
                
            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów 
 
           Segmenty ogrodzenia należy zamontować bezpośrednio po przywiezieniu z warsztatu 

wykonawczego. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1      Ogólne zasady wykonania robót 
 
           Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
5.1.1    Ogrodzenie zewnętrzne 
 
            Po wytyczeniu trasy ogrodzenia i wymierzeniu odległości pomiędzy słupkami, należy wywiercić 

otwory pod słupki na głębokość do 1,0m. Słupki osadzić w betonie, wypionować. Elementy betonowe 
tj cokoliki  i pęczki pod słupki można wykonać bezpośrednio na budowie. Beton C-12/15 . Po 
stwardnięciu betonu mocować ramki ogrodzenia na gotowych słupkach. Elementy łączące 
systemowe, dostarczane razem z panelami ogrodzeniowymi. Fundamenty pod bramę przesuwną 
należy wykonać ściśle wg zaleceń producenta bramy. 
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6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
6.2       Kontrola jakości 
                

Kontroli podlega : 
głębokość posadowienia fundamentu 
utrzymanie założonego poziomu wysokości ogrodzenia 
prawidłowość połączeń spawanych 

 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
                
            Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
            Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robót objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 

obmiar robót nie obowiązuje. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
               
           Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
               

Płatność zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczałtowej ceny umownej brutto   
realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
9.2      Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostkowa ogrodzenia obejmuje: 
wykonanie fundamentu 
zakup i dostawę materiałów 
montaż ogrodzenia 
wywóz ziemi z wykopów 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 

 
10       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
           Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 

Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

 



  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania szczegółowe 

 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA 
W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-

TECHNOLOGICZNEGO”. 

54


