
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA BUDOWLANA
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

KODY CPV
Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne 

45100000-8 45110000-1

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 45110000-1 45111000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie budynków 45200000-9 45210000-2

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

45200000-9 45260000-7

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty 

45200000-9 45260000-7 45261000-4

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45200000-9 45260000-7 45262000-1

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

Roboty izolacyjne 45300000-0 45320000-6

Tynkowanie 45300000-0 45320000-6 45324000-4

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 45400000-1
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Roboty budowlane grupa klasa kategoria
budowlanych 

Tynkowanie 45400000-1 45410000-4

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45400000-1 45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 45420000-7 45421000-4

Roboty ciesielskie 45400000-1 45420000-7 45422000-1

Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 45430000-0

Kładzenie płytek 45400000-1 45430000-0 45431000-7

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie
ścian 

45400000-1 45430000-0 45432000-4

Roboty malarskie i szklarskie 45400000-1 45440000-3

Nakładanie powierzchni kryjących 45400000-1 45440000-3 45442000-7

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45400000-1 45450000-6

A. WYMAGANIA OGÓLNE.
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1. WSTĘP.

1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego:

“Remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi

Szczecińskiej w Szczecinie ,,

  

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczybranży

budowlanej, architektoniczno-konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlano-

wykonawczego.

 

    Specyfikacja  Techniczna  uwzględnia  normy państwowe,  branżowe,  instrukcje        i

przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia

na roboty  budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym

na lipiec  2005 r.

       Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych

należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu  z

Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją.

3

1.3.Określenia podstawowe.

Użyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym

przypadku następująco: 

1.3.1. Dziennik budowy    - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie                       z

obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
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1.3.2. Inspektor Nadzoru    - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona

przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik  Budowy   –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji

Kontraktu.

1.3.4. Projektant   – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.3.5. Księga  Obmiarów   –  wymiary,  notatki,  obliczenia,  szkice  i  rysunki  niezbędne  do

określenia ilości i obmiaru robót. 

1.3.6. Materiały   – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie            z

Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w

budownictwie,  w  odniesieniu  do  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej

Normy lub  wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej

Normie.

1.3.8. Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  certyfikacji,

wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą  lub      z

właściwymi przepisami prawnymi.

1.3.9. Deklaracja zgodności producenta  - oświadczenie producenta, stwierdzające na

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z

określoną normą lub innym dokumentem odniesienia. 

1.3.10.Polecenie Inspektora Nadzoru   -  wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez

Inspektora  Nadzoru,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.11.Rekultywacja   - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12.Przedmiar robót  -  opracowanie obejmujące  zestawienie  planowanych robót     w

kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  obliczenie  i  podanie  ilości  ustalonych

jednostek  przedmiarowych,  wskazanie  podstaw  do  ustalenia  szczegółowego  opisu
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robót  lub  szczegółowy  opis  robót  obejmujący  wyszczególnienie  i  opis  czynności

wchodzących  w zakres  robót,  sporządzone  przed  wykonaniem robót  na  podstawie

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.3.13.Teren  budowy –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 

1.3.14. Roboty budowlane   – procesy  produkcyjne  występujące w budownictwie,        w

wyniku których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa,

rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4. Ogólne wymagania.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi                   i

administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz  jeden  egzemplarz  dokumentacji

projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty

przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  Umowy,  a

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące  dla Wykonawcy tak

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji,  które  nie

naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie                   i

uzgodnione  z  projektantem  oraz  udokumentowane  zapisem w  Dzienniku  Budowy

potwierdzonym przez nadzór inwestorski lub na które zostały sporządzone protokóły

konieczności zatwierdzone przez Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie,  zapory, światła ostrzegawcze, sygnały,  dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności,  bezpieczeństwa  pojazdów  i

pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór     i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub

podobnego  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż  do

zakończenia i odbioru robót.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem       w

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie             w

miejscach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  tablicy  informacyjnej   zgodnie  z

przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

dziennika  budowy,  montażu i  rozbiórki  oraz tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198,

poz. 2042).

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez

cały okres realizacji robót.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

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

W okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować

wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z

nadmiernego hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

− lokalizację magazynów i składowisk,

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem  zbiorników i  cieków wodnych  pyłami  lub substancjami

toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

           Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien

uzyskać  stosowne  zezwolenia  przed  rozpoczęciem  robót.  Wszelkie  materiały  nie

nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone            w Specyfikacjach

Technicznych  zostaną  wywiezione  na  składowisko  Wykonawcy  lub  w  miejsce

wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji

materiałów  odpadowych  i  inne  koszty  związane  z  tą  działalnością  (np.  opłaty  za

wysypisko).

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów,

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy,                     w pomieszczeniach

biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie    odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
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wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Jeżeli  teren  budowy przylega  do  terenów z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca

będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla

mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada   za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach

niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty

tak,  aby  skutki  jego  działalności  nie  wpłynęły  na  stan  techniczny  obiektów

sąsiadujących z terenem budowy.  

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa        i

Ochrony Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie            z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.              w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia     i  zdrowia  osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały     i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia

przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający

stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w

jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych

lub  związanych  z  wykonywaniem  robót.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,

obciążenia  i  wydatki  wynikłe   lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  prac

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie

wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora

Nadzoru. 

1.4.10.Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy     i

przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane               i

zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

2. MATERIAŁY.

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

winny  być  traktowane  jako  definicje  standardu,  a  nie  jako  konkretne  nazwy  handlowe

zastosowanych materiałów.
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2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu             i

powszechnego stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających

obowiązkowej  certyfikacji  na  ten  znak,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  30.08.2002 r.

(Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

c) Deklarację  zgodności  producenta  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dfnia11.08.2004  r.  stwierdzającą  na  jego  wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne           z

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być

zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.

           Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia

MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających

istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów

wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte              w

ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn.

zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.        w sprawie

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach.

2.2. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  szczegółowych  informacji

dotyczących  źródła  pochodzenia  materiałów  planowanych  do  wbudowania

Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu  budowy.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych

materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem

i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały

swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  wyrobów  budowlanych  będą  zlokalizowane     w

obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  techniczna  przewidują  możliwość

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca

powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału,

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie                 to potrzebne z uwagi na wykonanie

badań  wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i
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kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem

kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny

stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowiązany  jest  do uzyskania od  producenta atestu (zaświadczenia o

jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące

dane:

− nazwę i adres producenta,

− datę i numer badania,

− oznaczenie wg PN-B-......,

− pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7. Materiały z rozbiórki.

Materiały  rozbiórkowe  stanowią  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  jest

zobowiązany  do  segregacji  materiałów  z  rozbiórek  i  odwozu,  w  przypadku  nie

wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania sprzętu zgodnego,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Liczba       i  wydajność

sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie           z  zasadami

określonymi w Umowie.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny           z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.
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Środki  transportu  powinny  umożliwić  zabezpieczenie  odpowiednio  spakowanych

wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi.

Materiał  z  rozbiórki  może  być  przewożony  dowolnym  środkiem  transportu  na

składowisko  komunalne  wybrane  przez  Wykonawcę.  Odzyskane  materiały

przedstawiające  wartość  jako  materiał  budowlany  powinny  być  transportowane  w

sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały

w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 5 km.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych

parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi              w

miejscu prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,

jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,

metody  użyte  przy  budowie,  jakość  zastosowanych  materiałów, za ich  zgodność  z

dokumentacją projektową opracowaną przez BPBBO Miastoprojekt - Bydgoszcz sp. z

o.o. w Bydgoszczy, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty

przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  Umowy,  a

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów     i

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także           w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru   powinny być  wykonywane  przez  Wykonawcę    w

czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do  czasu  przejęcia  robót  przez  Zamawiającego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                 i gospodarczej

strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem

osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska

służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką,           w porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót              i

harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku       z  warunkami

klimatycznymi,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  i  nie  ma  uprawnień  do

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2.     Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie         i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.3.     Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia             o

jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  zbierane będą  przez

Wykonawcę.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostałe dokumenty budowy.
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące

dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokóły przekazania terenu budowy,

c) protokóły odbioru robót,

d) protokóły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie  dokumenty

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie     z

ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną,  w

jednostkach  ustalonych  w wycenionym przedmiarze  robót  oraz  ogólnymi  zasadami

przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych               w

przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia

Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  określoną       w
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specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy               w

robotach.  Obmiar robót zanikających przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w

sposób  zrozumiały  i   jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki

obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone        w formie oddzielnego

załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Inspektorem

Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają
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następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu      4  dni  od  daty

zgłoszenia  wpisem do  dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora

Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie

dokumentów zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości

wykonanych  robót.  Do  odbioru  powinny  być  przedłożone  zaświadczenia  o  jakości
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materiałów wystawione przez producenta.

Badanie  materiałów zastosowanych  do wykonania  elementów należy przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez

producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementów,

stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji

projektowej oraz normami państwowymi.

Z  dokonanego  odbioru  robót  należy  sporządzić  protokół,  w  którym  powinny  być

wymienione zauważone usterki.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega  na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót      w

odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie     o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót         i przyjęcia

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  z

udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót            w

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu              i bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami - 2 egz.

b)  Dziennik budowy (oryginał),

c) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

g) opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym              i zaistniałych w
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okresie gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,

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

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

           Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016          z

późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr

198 poz. 2042),

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  s  prawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowania
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(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z póź. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 

6. Rozporządzenie  wydane  przez  Ministra Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004 r.     w

sprawie sposobów  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych

i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198,  poz. 2041 z poź.

Zm.),

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz.

1360),

8. Rozporządzenie  wydane  przez  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15.01.2002  r.

zmieniające  Rozporządzenie  dotyczące  zatwierdzeń  i  kryteriów technicznych  dla

pojedynczych wniosków produktów budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628        z

póź.zm.),

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego,

11. Rozporządzenie  wydane  przez  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  17.04.2002  r.

dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i

Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).

B.  ROBOTY  BUDOWLANE, ARCHITEKTONICZNO               -

KONSTRUKCYJNE.
1. Wstęp.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru  budowy  ,, Remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom

kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie ” 

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót związanych z

wykonaniem  robót  budowlanych,  konstrukcyjnych   modernizowanego  budynku

Internatu Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie

2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność   z

dokumentacja projektową.

Zakres   rzeczowy   robót  przewidzianych  do  wykonania,  należy  wykonać  zgodnie  z

opisem technicznym znajdującym się  w  dokumentacji  projektowej  oraz  przedmiarem

robót.

3. Wymagania dotyczące dopuszczenia do zastosowania materiałów budowlanych oraz

warunki odbioru robót.

Warunki  jakim  powinny  odpowiadać  materiały  planowane  do  użycia  przy  realizacji

robót, zostały opisane w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Do realizacji robót należy użyć sprzęt zgodny z przyjętymi do przedmiaru podstawami

wyceny wg KNR.

Odbiory wykonanych robót (zanikowe, częściowe i końcowe) odbywać się będą zgodnie

z procedurą opisaną w pkt. 7 części ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4. Część szczegółowa warunków wykonania  i odbioru robót.

4.1. Roboty rozbiórkowe.

4.1.1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i

odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki 

1.4.     Określenia podstawowe  

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
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projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

4.1.2. Materiały

2.1.     Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  

4.1.3. Sprzęt

3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4.1.4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4.1.5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty przygotowawcze  

           zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-    

           kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

 

 (1)ścianki działowe

(2 )wykucie otworów drzwiowych

(3)skucie posadzek 

4.1.6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

4.1.7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:

B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]

4.1.8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

4.1.9. Podstawa płatności
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

4.1.10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

4.2.BETONOWANIE.

1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich na przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.4.2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
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b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-
30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
- Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania
w składach zamkniętych.
- Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .
– B-20 dla wykonania konstrukcji monolitycznych
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
4.4.3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją  powinien spełniać  wymagania obowiązujące w
budownictwie  ogólnym,  wymagania  BHP i  być  sprawny.  Sprzęt  podlega  kontroli  przez  osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzętu: mieszalniki, pompy.
4.4.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
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(1) Środki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.4.5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 5.
Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy
stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
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- 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 zbrojenia buławą
wibratora.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
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– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niŜ +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
Pielęgnacja betonu                                                       
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być
większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

4.4.6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako minimalne.
Dopuszczalne odchyłki (chyba, że projekt zakłada inne):
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
- na 1 m wysokości + 5 mm,
- na całą wysokość konstrukcji + 20 mm,
- na hylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m płaszczyzny + 5 mm,
- na całą płaszczyznę + 15 mm,
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2.0 m za
wyjątkiem powierzchni podporowych:
- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,
- powierzchnie górne + 8 mm,
Odchylenie długości lub rozpiętości + 20 mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm
Odchylenie w rzędnych powierzchni + 5 mm
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
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- zgodność z dokumentacją projektową,
− jakość zastosowanych materiałów,

4.4.7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
4.4.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.ST B 00.00.00):
- estetyka.
8.4 Odbiór.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
4.4.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
9.5 Cena jednostkowa uwzględnia:
- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie, dzierżawę i rozbiórkę deskowań,
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej,
- zagęszczenie i pielęgnację betonu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
4.4.10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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4.3. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych

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

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
l Montaż elementów konstrukcji wzmocnienia stropu
l Nadproży stalowych
l Pokrycia dachu blachą trapezową

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

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

2.Materiały
2.1.     Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100
mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm
dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
(4) Blachy

− Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką
do 250 mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
− Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.

− Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

− Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie:
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

− Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:
przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukło-
ści, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki
o grubości większej.
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
znak wytwórcy
profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych
zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2.     Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
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2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych
na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
zaświadczenie jakości
spełniać wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4.     Badania na budowie  
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
Inżyniera.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt
3.1.     Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
3.2.     Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1.     Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu
po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.     Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3.     Składanie zespołów  
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach,
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram
0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm

Odchyłki płaskości półek,
ścianek środników

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości
Wygięcie środnika – 0,003 wysokości

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy swobodny
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do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16

5.3.2. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obróbka spoin
przetopienie grani
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Połączenia na śruby
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy z2-
owaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą
smaru.
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.4.     Montaż konstrukcji  
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i
linie odniesienia rzędnych obiektu.

5.4.3. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i
składowania.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
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Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
 1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm
 2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm
 3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm  
 4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm
 5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

Konstrukcję nadproży w ścianie konstrukcyjnej
Stal musi posiadać zaświadczenie o jakości zgodnie z normą PN-EN 45014 i PN-EN 10204.
Do wykonania konstrukcji należy użyć stali kształtowej, gorąco walcowanej tj;
    
1.dwuteownika I 200
2.ceownik C 40

       
Poszczególne elementy połączyć ze sobą spawem ciągłym, pachwinowym, elektrodą fi 3,25 mm,
używając spawarki wirowej oraz za pomocą śrub, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Poszczególne elementy konstrukcji powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w
miejscach, które po scaleniu konstrukcji będą trudno dostępne. 
Spawy (złącza) powinny być wykonane i obrobione z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek, zgodnych
z wymaganiami normy PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2.

Cała wykonana konstrukcja stalowa musi być zabezpieczona przed korozją.
Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok malarskich powinna być przygotowana zgodnie z
wymaganiami norm: PN-EN ISO 12944-4 i PN EN ISO 8504.
Powierzchnie poszczególnych elementów należy oczyścić do drugiego stopnia czystości, systemem
strumieniowo-ściernym, a następnie należy nanieś dwie warstwy farby podkładowej, antykorozyjnej,
chlorokauczukowej oraz dwie warstwy nawierzchniowej emalii chlorokauczukowej . 

Wykonanie powłok malarskich musi być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO
12944-7.
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Należy spełnić wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobów opracowanych przez
producentów farb, a w szczególności przestrzegać czasów do nałożenia następnej warstwy oraz
warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok malarskich.
Temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej o 3C wyższa od temperatury punktu rosy
otaczającego powietrza.

Za wady niedopuszczalne uważa się:

1. niedokładne dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 
2. nieestetyczne wykonanie połączeń (spawów) poszczególnych elementów,
3. niezgodne z dokumentacją projektową wykonanie połączeń poszczególnych elementów stalowych

między sobą oraz elementów stalowych z elementami drewnianymi,
4. nierównomierne nałożenie poszczególnych powłok malarskich.

      Odbiorowi podlegać będzie:

5. sprawdzenie zgodności z projektem konstrukcyjnym zastosowanej stali,
6. zgodność wymiarów poszczególnych elementów konstrukcyjnych z projektem konstrukcyjnym,
7. poszczególne etapy zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniowego elementów konstrukcyjnych.

Wyniki  dokonanych  odbiorów  muszą  być  odnotowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  Dzienniku

Budowy.  

4.4.   Roboty izolacyjne.
                                                                            
1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
izolacyjnych przeciwwilgociowych w budynku.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
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1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.4.2. Materiały.
2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

STB.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt

Izolacja posadzki kuchni i tarasu:
- izolacja wodoszczelna np. MAXEL FLEX firmy DRIZORO

Izolacja termiczna – wełna mineralna – ROCKTON firmy ROCKWOOL
współczynnik przenikania ciepła  0,036W/mK
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50kN/m3

4.4.3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
2. Sprzęt dowolny.

4.4.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4. Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

4.4.5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 5.
5. Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

Izolacja podpłytkowa

1. Dokładnie oczyścić podłoże. 
2. Ewentualne ubytki w jastrychu uzupełnić materiałem - MAXPATCH 
3. Podłoże dokładnie nasączyć wodą. 
4. Ułożyć pierwszą warstwę z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości ok. 1,5 kg/m2 i

wkleić taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS - DILAFLEX na styku ściana / podłoga. 
5. Ułożenie drugiej warstwy z MAXSEAL FLEX gruboziarnistego w ilości 1 kg/m2 . 
6. Ułożenie płytek ceramicznych na kleju MAXKOLA FLEX. 
7. Spoinowanie przyklejonej ceramiki - MAXJOINT. 
8. Wykonanie uszczelnienia na styku ściana / podłoga.

Po dokładnym oczyszczeniu należy zagruntować brzegi płytek - PRIMER 1, następnie ułożyć
sznur MAXCEL i wypełnić złącze elastycznym uszczelniaczem MAXFLEX 100 LM. 
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9. Zakończenie płytek na ścianie wykonać materiałem na bazie gumy silikonowej - MAXFLEX
600 lub MAXFLEX 100 LM.

Izolacja z wełny mineralnej
Do cięcia wyrobów z wełny mineralnej należy używać   ostrego noża, zachowując gładkie i równe
krawędzie cięcia.
Płyty należy  przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych.
Następnie należy wcisnąć między elementy konstrukcyjne.
Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia należy układać mijankowo.
 
4.4.6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i
tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,

prawidłowość montażu.
4.4.7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

4.4.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- szczelność.
8.4 Odbiór.
Odbiorowi podlega:

dostarczenie materiałów na budowę,
– przygotowanie podłoża,
3. wykonanie warstwy izolacyjnej (grubość powłok, styki, narożniki, przyleganie do podłoża)

4.4.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
9.5 Cena jednostkowa uwzględnia:
- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie i czyszczenie powierzchni oraz jej gruntowanie,
- wykonanie powłok i izolacji projektowanych,
- ochrona i pielęgnacja,
2. oczyszczenie stanowiska pracy.

4.4.10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

4.5.    Tynki                                                                  
4.5.1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich i okładzinowych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
-  Tynki wewnętrzne przy wyburzanych ściankach, wymienianych instalacjach
− tynki na elementach stalowych osiatkowanych
− uzupełnienie ubytku okładzin ceramicznych przy poszerzanych otworach drzwiowych
− sufity podwieszone
− montaż odbojoporęczy
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.5.2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
B. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
– gatunek I 80%

– gatunek II 75%

2.6. Materiały sufitów podwieszonych
2.6.1. Sufity systemowe modułowe rozbieralne na konstrukcji systemowej wg producenta wg PN-B-
79406:1997 i PN-B-79405:1997.
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.6.3. Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta sufitu podwieszonego. Należy stosować profile
stalowe danego producenta płyty g-k.

4.5.3. Sprzęt.
3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzętu: dowolny.
4.5.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
4.5.5. Wykonywanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni\ż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
3. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć warstwę kleju do
glazury o grubości 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,
gatunków i odcieni barwy,
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe
niż 1 mm na długości łaty dwumetrowej. Barwa i wzór jednolity.

5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu
b) na podkładzie z rusztu stalowego systemowego
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10mm).Złącza płyt należy okleić
taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

5.6. Wykonywanie sufitów podwieszonych
Montaż płyt wypełniających można rozpocząć po wykonaniu rusztu systemowego z konstrukcji
stalowej. Ilość i rozstaw łączników – wg instrukcji dostawcy systemu.

4.5.6. Kontrola jakości robót.
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6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,

prawidłowość montażu,
3. szczelność połaci , połączeń, obróbek, estetyka

4.5.7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

4.5.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7ST B00.00.00):
- prawidłowość montażu,
- estetyka.
8.4 Odbiór.
8.4.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.4.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe ni 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
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przyczepności tynku do podłoża.
8.4.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4.
4.5.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
4.5.10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
                i krawędzi, przeprowadzane będą za pomocą łaty kontrolnej z 
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4.6.STOLARKA DRZWIOWA

4.6.1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
montażu stolarki drzwiowej

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.6.2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STB.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.

   Okucia budowlane  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

   Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
elementy drzwi,
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w XV
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2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele-
mentów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –
nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do
gruntowania.

.     Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnących wg BN-71/6113-46
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania
wg BN-76/6115-38.

   Szkło  
Szyba zespolona 4/16/4. wg zestawienia  bezpieczna i o zwiększonej wytrzymałości PS2 wg PN-
78/B-13050.

   Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

STOLARKA DRZWIOWA  ALUMINIOWA 
Drzwi  powinny spełniać wymogi norm oraz wymagania szczegółowe podane poniżej. Wyrób
powinien być dopuszczony do obrotu w budownictwie ( profil oraz wszystkie elementy składowe).
Materiał.
Stolarkę wykonać z profili aluminiowych 
Wykończenie.
Wyrób ostatecznie wykończony. Kolor biały.
Okucia.
Okucia obwiedniowe, spełniające wymagania Polskich Norm i aprobat COBR "Metalplast".
Klamki aluminiowe, malowane proszkowo na kolor biały.
Szklenie.
Szyba zespolona 4/16/4. W oknach wg zestawienia – szkło bezpieczne P2
Drzwi o odporności ogniowej podanej w projekcie.

DRZWI WEWNĘTRZNE.

Drzwi wewnętrzne – płytowe w kolorze białym
Drzwi wewnętrzne płytowe. Ramy skrzydeł wykonane z klejonki drewna iglastego,
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wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej, drewnopochodnej, otworowej, wykończone okleiną
naturalną z lakierem wodnym odpornym na UV
Wyposażenie drzwi – wg zestawienia.
Ościeżnice wewnątrzlokalowe, regulowane, „obejmujące” (do różnych szerokosci muru – patrz
zestawienie), z płyty wiórowej drewnopochodnej pokrytej okleiną jak skrzydła drzwiowe.

4.6.3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone.

4.6.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

4.6.5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
5.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Obowiązkiem wykonawcy jest dokładny pomiar otworów,. Okna powinny posiadać odstęp od
ościeży murowanych po 15 –20 mm z każdej strony.
Kotwy do montażu okien – stalowe średnicy 10 mm l= 180 mm – kotwienie poprzez profil okienny ,
długość zakotwienia w murze min. 70 mm.
Sposób montażu winien być ustalony na podstawie wytycznych producenta stolarki. W
przypadku braku wytycznych kotwy montować po obwodzie na każdej krawędzi (pierwsze
mocowanie w odległości do 15 cm od krawędzi, maksymalny rozstaw kotew 70 cm).
Uszczelnienie styków z murem – pianka montażowa. Od zewnątrz uszczelnienie silikonem
dekarskim styków z ościeżami.
Ościeżnice drzwiowe mocować po zakończeniu robót tynkarskich. Środek ościeżnicy
pokrywać się musi z osią otworu drzwiowego. Po wypionowaniu ościeżnicy należy ją
zaklinować a następnie przymocować mechanicznie kotwami i uszczelnić pianką montażową
– rozstaw kotew mocujących wg instrukcji producenta.
4.6.6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,

prawidłowość montażu.

4.6.7. Obmiar robót.
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7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

4.6.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
- profil,
- wkłady szybowe,
- okucia,
- nawiewniki,
- drzwi

prawidłowość montażu,
- kompletność wyposażenia,

sprawne działanie okuć,
- szczelność połączeń stolarki ze ścianą.
8.4 Odbiór.
Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w poziomie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na
całości,
Dopuszczalne odchylenia krawędzi okien i drzwi w pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na
całości,
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4. 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m,

4.6.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
C. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

4.6.10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

4.7.POSADZKI

                                                                          
4.7.1.Część ogólna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
posadzkowych na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.7.2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
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– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Wyroby podłogowe PCW (rulonowe)

2.4. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
5. krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
- Wymiar płytki 30 x 30
- grubość 8 mm
- nasiąkliwość < 0.1%
- siła łamiąca 1600 N
- wytrz. na zginanie 50 N/mm2
- mrozoodporne
- antypoślizgowość – R9 (stopnica (R10)
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm
c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
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składowania do 1,8 m.

2.9. Wykładzina pcv rulonowe 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomująca
Anhydrytowa masa o właściwościach samopoziomujących wykonywana jako podłoże pod posadzki
PCV.
4.7.3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
4. Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące

w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzętu: dowolny.
4.7.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
4.7.5. Wykonywanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy.
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia.
- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. Przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
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Przygotowanie podłoży
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
- Pod wykładziny rulonowe wykonać wylewkę z masy samopoziomującej
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Maksymalna wilgotnośc podłoża 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej
na 24 godziny przed układaniem.
- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.
- Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
- Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
- Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa
niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
- Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek
dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości
spoiny w pomieszczeniu.
5.3. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych
- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach–
10 MPa.
- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i
tynkarskich. Temperatura przy układaniu 5-35 oC. Zaprawę klejową należy przygotować wg zaleceń
producenta. Zaprawę nanosić za pomocą pacy. Grubość zaprawy 5 –7 mm. Grubość spoin 5 mm –
wypełnione w końcowym etapie masą spoinową. Posadzkę należy wykończyć wokół ścian
malowanych cokolikiem wysokości 10 cm wykończonym listwą PCV.
4.7.6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniemdo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
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6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
- szczelność połaci , połączeń, obróbek.
- estetyka,
4.7.7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
4.7.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
- prawidłowość montażu,
- estetyka.
Wymagania:
- powierzchnia gładka, równa,

dopuszczalne nierówności – max 2 mm na długości łaty 2 m i max 4 mm na długości
pomieszczenia- spoiny przebiegające prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na
całości pomieszcz.- Niedopuszczalne pęcherze, widoczne zgrubienia kleju pod wykładziną

8.4 Odbiór.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową.

4.7.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

4.7.10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
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10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podłogowe z polichlorku winylu

4.8.ROBOTY MALARSKIE

4.8.1. Część ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót
opisanych w pkt. 1.1.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5.

4.8.2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne) pkt. 2.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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6. wydajność – 6–10 m2/dm3  i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.4.Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.

4.8.3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
4. Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące

w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio
przeszkolone.

4.8.4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
5. Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

4.8.5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 5.
5.2 Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
4. usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.

4.8.6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –
odchyłki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych materiałów.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
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sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
4.8.7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.
4.8.8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
dały wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
8.4 Odbiór.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
4.8.9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
4.8.10. Przepisy związane.
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10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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4.9. LEKKIE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

1.  Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie
szkieletowym.

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

1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.

Okładziny ścian z płyt GKF
Obudowy z płyt GKF

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

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

2. MATERIAŁY
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży  - wg.
odpowiedniej aprobaty
          technicznej
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3.  Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 
    producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.
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 Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i 
 ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych 
bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub
szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno
być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć.
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe  niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej
powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami,  belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych
tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha.
5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).
sufity podwieszane i obudowy z płyt g-k powinny być wykonane zgodnie z 
projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj i odmianę tynku,
b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice
okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej),
c) podłoże powinno być przygotowane w odpowiedni sposób sposób,
d) wytrasować linie ścianek działowych i tyków,
e) roboty powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.
f) docięcie płyt g-k piłą mechaniczną, lub ręczną lub nożem,
g) mocowanie płyt do stelaża metalowego lub drewnianego,
h) spoinowanie płyt,

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem
technicznym i zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału
zodpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
 przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta   ich
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
 d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm,
 e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru)
     z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót
    Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów
    częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót
    do których dostęp później  będzie niemożliwy lub utrudniony.
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
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− stanu podłoża,
− jakości zastosowanych materiałów,
− jakości i dokładności wykonania stelaży,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i
powinny one obejmować sprawdzenie:

− zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i 
      specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

− certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt,
− sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach

oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,
− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków
− grubości tynku,
− wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a
także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonananych zgodnie z zamówieniem i 
    uporządkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy związane
PN 72/B-10122         Roboty okładzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 
                                   zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
                                   
PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
                                  w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
                                   
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane
                                    na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
                                    betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
                                   
PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-
                                   rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
                                   
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.    Wymagania
                                    i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
                                     farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-
                                    wach bezwodnych.
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999      Wapno.
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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4.11. URZĄDZENIA TECHNICZNE

1.  Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem urządzeń technicznych

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

1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
Montaż dźwigów osobowych.

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

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

2. MATERIAŁY
Windy osobowe, elektryczne, linowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym z2-
dzących.

3.  Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymagania ogólne pkt. 2.

3.2.Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt
 podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być z2-
wiednio przeszkolone.

3.3 Sprzęt dowolny.

4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót. 
Windy zamontować według wskazówek producenta, do wybranych modeli dostosować  elementy
budynku takie jak otwór w stropie i płyta pod windę

6. Kontrola jakości robót.
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Wymagania
Ogólnych pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST).
6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłkii
tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badanie przeprowadza UDT

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano Wymaganiach ogólnych
pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora z2-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały
wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i SST,
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów,
- prawidłowość montażu,
8.4 Odbiór.
Odbiorowi podlega: Urządzenie po rozruchu,

9. Podstawa płatności.
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 Wymaganiaogólne
pkt. 9.
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

10. Przepisy związane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

4.12. BALUSTRADY

        Zastosować pochwyty  obustronne systemowe.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


4.13. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

1.  Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem instalacji wentylacji grawitacyjnej

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

1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.

Montaż kanałów typu SPIRO
Montaż kratek wentylacyjnych
Próby wentylacji grawitacyjnej 

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

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

2. MATERIAŁY 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane przez 
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację In-
żyniera 

2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej 
- przewody wentylacyjne typu Spiro, okrągłe, 15
- złączki 
- kratki wentylacyjne 
Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany
na zasadzie 
równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji
Inwestora. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto: 
- samochód dostawczy 
- samochód skrzyniowy 
− wiertarki, młoty kujące

4. TRANSPORT 
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Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich z2-
eczyszczenia. 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny
pod warunkiem 
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 
- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych, 

5.2. Roboty montażowe 
Montaż kratek wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z
projektem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, 
• Sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• Sprawdzenie prawidłowości montażu 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru urządzeń jest szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może z2-
ąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również
wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także z2-
iązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia wła-
ściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami
określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów
znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek .        

                                                                                                     Opracowała

                                                                                        Alicja Kamieniarz
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