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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych przy nadbudowie i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku
przedszkola.

1.2. Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego

1.3. Nazwa inwestycji :
Dobudowa klatki schodowej na zewnątrz budynku na ścianie szczytowej na bazie
istniejącego tarasu w szkole podstawowej w Grzybnie

1.4. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.5. Zakres i rodzaj robót budowlanych
1.5.1 Roboty rozbiórkowe
- rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły pełnej na zaprawie cement.- wap. ,
- wykucie nowych otworów drzwiowych,
- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek nadprożowych ,
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej , oraz parapetów zewnętrznych ,
- demontaż rynien i rur spustowych ,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu , wywóz gruzu.(Teren Gminy Obiór)
1.5.2 Roboty ziemne
- wykopy pod projektowany budynek i nowe wejście do istniejącego budynku w gruncie kat. III ,
- wywóz ziemi .
1.5.3 Roboty betonowe i zbrojarskie
- szałowanie , zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych , Beton B15 , zbrojone 4 Ø12 ,
strzemiona Ø 6 co 30 cm ,
- szałowanie , zbrojenie i betonowanie wieńcy i nadproży ,Beton B20 , zbrojone 4Ø 12 , strzemiona Ø
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6 co 30 cm ,
- wykonanie podkładu pod posadzki – beton B10 .
1.5.4 Roboty murarskie
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych fundamentowych gr . 25 cm z
bloczków betonowych na zaprawie cementowej ,
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z pustaków silka gr. 36,5 i
24 cm na zaprawie murarskie jsilka ,
- wymurowanie ścianek działowych z pustaków YTONG gr. 15 cm na zaprawie murarskie silka

,

- zamurowanie otworów okiennych
- zabudowanie kratek wentylacyjnych ,
- osadzenie belek nadprożowych stalowych: belki stalowe :
1.5.5 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- wykonanie izolacji pionowej preparatem 2x IZOPLAST P+R , DYSPERBIT lub SUPERFLEX 10
firmy DEITERMANN po uprzednim zagruntowaniu rozcieńczonym wodą środkiem firmowym
EUROLAN 3K ,
- ułożenie wytłaczanej folii hydroizolacyjnej
- zasypanie wykopów.
1.5.6 Izolacje przeciwwilgociowe poziome
- na ławach fundamentowych i ścianach betonowych -2 x papa asfaltowa podkładowa
odmiany P/400/1200 lub 1x folia budowlana gr. 0,4 mm np.
- w posadzce parteru – 2x papa asfaltowa na lepiku lub 1x folia budowlana PE gr. 0,3 mm
zbrojona
- na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych – 1x folia budowlana gr. 3mm ,
- pod murłatami – 1x papa asfaltowa podkładowa na sucho ,
- dach – 1x papa asfaltowa na sucho .
1.5.7 Izolacje cieplne
- na stropie ( ruszt z płytami gipsowo-kartonowymi ) – wełna mineralna gr. 17 cm ,
- na posadzkach – styropian gr 5 cm
1.5.8 Wykonywanie konstrukcji dachowych
- wykonanie dźwigarów dachowych - wg projektu budowlanego , z drewna konstrukcyjnego klasy
C24 , drobne elementy konstrukcyjne ( wkładki , klocki ,itp.) należy wykonać z drewna sosnowego
lub świerkowego , łączniki -płytki kolczaste typu GNA 20 ,
- ołacenie dachu
- do ochrony drewna przed działaniem ognia i ochrony biologicznej zastosować preparat
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FOBOS M-4 w formie 30-procentowego roztworu wodnego. Nanosić pędzlem , wałkiem
lub dyszy rozpył.kilkakrotnie z zachowaniem przerw między kolejnymi smarowaniami .
1.5.9 Wykonywanie pokrycia dachowego – gonty bitumiczne
- dachówka
1.5.10 Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe
-wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej grubości 055 mm
- montaż rynien (Ø 150 ) i rur spustowych ( Ø 110)
1.5.11 Roboty tynkowe , gładzie , okładziny ścienne




tynki wewnętrzne - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach .
tynki zewnętrzne
okładziny ścienne- w pomieszczeniach WC wykonać okładzinę ścian z płytek
ceramicznych do wysokości 2,00 m na zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniami
producenta
1.5.12 Wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych i paneli winylowych
- wykonanie rusztów z profili stalowych ocynkowanych ,
- montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego ,
- przyklejenie narożników ochronnych ,
- gładzie gipsowe na stykach płyt i szlifowanie gładzi ,
- obudowa kanałów wentylacyjnych pod stropem na drogach ewakuacyjnych wykonać z płyt
gipsowo-kartonowych GKB( wodoodporne) w pomieszczeniach narażonych na wilgoć gr.1,5 cm ,
GKF ( ogniochronne ) gr. 1.5 cm na drogach ewakuacyjnych i GKB ( zwykłe ) gr.1.5 cm w
pozostałych pomieszczeniach ,
- wykonanie sufitu z paneli winylowych przed wejściem do budynku .
1.5.13 Montaż stolarki okiennej
- montaż okien – dwuszynowe z szybą termoizolacyjną,
- montaż parapetów wewnętrznych z PCV
gładkie ( parapet należy wysunąć przed lico istniejącej ściany na min. 3 cm.) ,
- montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych, powlekanych w kolorze brązowym
( parapet wysunąć przed lico ściany zewnętrznej min. 3 cm .) ,
- okna montować w odległości 12 cm od lica ściany .
1.5.14 Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- montaż ościeżnic drzwiowych , metalowych ,
- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – drzwi wewnętrzne płycinowe , płaskie ,
- montaż drzwi zewnętrznych – stolarka aluminiowa , 2 szybowa z szybami bezpiecznymi P3 .
1.5.15 Posadzki
- we wszystkich pomieszczeniach wykonać posadzki z płytek ceramicznych- gresowych na
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zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniami producenta ( płytkowanie i fugowanie ) ,
- posadzkę przy wejściu do budynku( nowy i istniejący ) wykonać z płytek antypoślizgowych
w technologii jak wyżej
- w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi styki należy wykończyć cokołem z płytek
ceramicznych wysokości 15 cm. .
1.5.16 Malowanie ścian i sufitów
- ilość warstw malowań wg zaleceń producenta , lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby
jednak nie mniej niż 2 razy ,
- przed malowaniem podłoże zagruntować wg zaleceń producenta farby ,
- sufity – wyszpachlować masą gipsową i pomalować szorowalną emulsją akrylową w kolorze białym
- ściany w pomieszczeniach sanitarnych – po otynkowaniu ściany wyszpachlować masą gipsową
i pomalować szorowaną emulsją akrylową matową ,
- ściany wewnętrzne – po otynkowaniu ściany wyszpachlować masą gipsową i pomalować
szorowaną emulsją akrylową matową ,
- ściany zewnętrzne - pomalować farbą emulsyjną silikonową
- kolor ścian w uzgodnieniu z inwestorem .
1.6 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1.6.1 Prace towarzyszące
Do prac towarzyszących należą roboty rozbiórkowe takie jak :
- rozbiórka ścianek kolankowych murowanych
- rozbiórka dachu,
- wykucie nowych otworów drzwiowych ,
- wykucie gniazd w murze dla osadzenia stalowych belek nadprożowych ,
- demontaż rynien i rur spustowych ,
- rozebranie chodników,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu i wywóz gruzu ,
Wykonanie w/w prac może być zlokalizowane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę.
1.6.2 Roboty tymczasowe
Do robót tymczasowych należą roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy
takie jak :
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i oznaczenie drogi dojazdowej na plac budowy ,
-doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,
- ustawienie przenośnego konteneru –WC ,
- urządzenie pomieszczeń socjalnych ,
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów budowlanych ,
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- rusztowania .
1.7 Informacja o terenie budowy
- Działka na której projektuje się lokalizację przebudowy budynku szkoły, położona jest w Grzybnie
- Teren działki jest płaski ,
- Parcela zabudowana jest następującymi obiektami :
- istniejący budynek przedszkola przeznaczony do przebudowy ,
- istniejące pomieszczenia socjalne
- Do budynku doprowadzone są następujące przyłącza ; wodociągowe, kanalizacyjne , energetyczne
i teletechniczne,.
-Przyłącza nie ulegają przebudowie ,
- Teren jest ogrodzony i od strony północnej można go wykorzystać jako ogrodzenie placu budowy ,
- Składowanie materiałów budowlanych proponuje się zorganizować na istniejącym , utwardzonym
placu
- Z wody i energii elektrycznej istniejącej w budynku przedszkola będzie można korzystać do celów
budowlanych ,
- Na zapleczu budowy powinno znajdować się przenośne WC , które zapewni wykonawca ,
- Gruz z prac rozbiórkowych należy na bieżąco wywozić z terenu budowy.
1.8 Organizacja robót , przekazanie placu budowy
- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
o wykonanie robót , wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne
i nadziemne , oraz przekaże dziennik budowy , dokumentację projektową i specyfikację techniczną ,
- Prace remontowe wewnątrz na zewnątrz

istniejącego budynku należy wykonać przed

wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem ,
- Należy zapewnić dojście i dojazd do istniejącego budynku ( obiekt czynny) i innych obiektów ,
wydzielono odpowiednim ogrodzeniem . Dojazd do zaplecza budowy i składowania materiałów musi
zostać również wydzielony ogrodzeniem ,
- Teren budowy oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
1.9 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.9.1 obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

6

SST – WYMAGANIA OGÓLNE

1.9.2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.9.3 budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się
na całość użytkową.
1.9.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.9.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
1.9.6 budowie -- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.9.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.9.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.9.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu
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ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.9.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.9.11 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.9.12 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.9.13 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów jakościowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.9.14 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.9.15 terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.9.16 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.9.17 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
1.9.18 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.9.19 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
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urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.).
1.9.20 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.9.21 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.9.22. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.9.23 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.9.24 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę
1.9.25 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć -- akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.9.26 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.927 materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.9.28 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.9.29 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.9.30 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
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1.9.31 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.9.32 przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.9.33 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.9.34 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.10.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.10.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis. część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę
1.10.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.10.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.10.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne 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 własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz , warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
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b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.10.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, i magazynowych oraz w maszynach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.10.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.10.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.10.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.10.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.10.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem prac
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budowlanych.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót lub odwożone na inne miejsce składowania.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wskazane w specyfikacji nazwy materiałów i ich producenci zostały określone w celu
sprecyzowania warunków techniczno-użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
innych producentów takiej samej lub wyższej jakości i o tych samych parametrach.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-nych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także

16

SST – WYMAGANIA OGÓLNE

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
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Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy ,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
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• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• 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 w związku z warunkami
klimatycznymi,
•

zgodność

rzeczywistych

warunków

geotechnicznych

z

ich

opisem

w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
• 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 umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[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 dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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 książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie,
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
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 3 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. SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny 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 ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i 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 SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego 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 i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad.
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które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór

pogwarancyjny

będzie

dokonany

na

podstawie

oceny

wizualnej

obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań i drenażu,
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(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz; U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126. Nr 109
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268. z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085. Nr 110 póz. 1190.
Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838
z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz.

401).
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych realizowanych nadbudowie i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku
przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych
przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem
rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia

zawarte w niniejszej

specyfikacji

dotyczą

zasad

prowadzenia robót

związanych z:
- rozbiórka ścianek działowych, dachu
- wykucie nowych otworów drzwiowych ,
- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek nadprożowych ,
- demontaż rynien i rur spustowych ,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu , wywóz gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
Nie występują .
2. MATERIAŁY
Nie występują .
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „ Wymagania Ogólne ” pkt. 3 .
Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
4.TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt. 4.
Załadunek , transport , rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami
zapewniającymi ich bezpieczny transport.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty rozbiórkowe – wykonywać ręcznie lub drobnym sprzętem zmechanizowanym. Nie
gromadzić wewnątrz obiektu dużych partii materiałów rozbiórkowych.
Wszystkie materiały uzyskane z demontażu po wcześniejszym zakwalifikowaniu i ocenie z udziałem
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Inspektora nadzoru, Wykonawca wywiezie na wysypisko.
5.2 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać:
- rozbiórka ścianek działowych, dachu. ,
- wykucie nowych otworów drzwiowych ,
- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek nadprożowych ,
- zdemontować obróbki blacharskie ,
- demontaż rynien i rur spustowych ,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu , wywóz gruzu na teren Urzędu Gminy Kobiór
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane w - „Wymagania Ogólne” pkt. 6.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w - „ Wymagania Ogólne” pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „ Wymagania Ogólne” pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w - „ Wymagania Ogólne ” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują .
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych realizowanych nadbudowie i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku
przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych
przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem
rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa
dokumentacja, która powinna zawierać:
— rzuty i przekroje obiektów,
— plan sytuacyjno-wysokościowy,
— nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
— wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
— szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
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1.4.6 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej, mają
wytrzymałość na ściskanie R.c ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie
obiektu kubaturowego.
1.4.8 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
1.4.9 Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
związanych z tym obiektem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 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.
1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
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terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólnych lub szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
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sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ź umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
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wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwała nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań

i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica
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Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Lp. Badana cecha
1
2

Pomiar
szerokości
ziemnego

wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach, co 20
m
Pomiar szerokości dna wykopu

3

Pomiar rzędnych
wykopu ziemnego

4

Pomiar pochylenia skarp

5

Pomiar równości powierzchni
wykopu
Pomiar równości skarp

6
7

powierzchni

Pomiar
spadu
podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co
powierzchni wykopu
20 m oraz w punktach wątpliwych

6.3.2 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projekt. o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.
6.3.4 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±
10 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. 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.
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.2. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu.
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126)
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy nadbudowie
i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynków .
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne ław fundamentowych , nadproży i wieńcy .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w - „Wymagania Ogólne".
Pręty stalowe wiotkie:
- pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające:
- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – „
Wymagania Ogólne ”.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
- „Wymagania Ogólne" pkt. 2 .
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w budynku objętych zakresem umowy stosuje
się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj. stal klasy A-O. Ø 6mm gatunku StOS oraz
stal klasy A II Ø 12mm, gatunku 18 G2.
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18-G2 wg normy PN-H-84023/06 o następujących
parametrach:
- średnica pręta w mm

12

- granica plastyczności Rg (min) w MPa

355

- wytrzymałość na rozciąganie R^ (min) w MPa

490

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa

355

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa

295

- wydłużenie (min) w %

20

- zginanie do kąta 60°

brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS wg normy PN-H-84023 o następujących
parametrach:
- średnica pręta w mm

6

-granica plastyczności Re (min) w MPa

2

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w M
-wydłużenie (min) w %

310
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- zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia
widoczne gołym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:
— nazwa wytwórcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
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— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
— masa partii ,
— rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
— znak wytwórcy,
— średnica nominalna ,
— znak stali ,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obróbki cieplnej.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogólne zasady wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 5.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaż 5 odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5.Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim
położyć spoinę, wynosi 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą o najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
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ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej
się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia głównego ław fundamentowych fundamentów ,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentów ,
— 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pochylni ,
— 0.03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów , gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem ,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać
z różnych miejsc kręgu.
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Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniżej.
Usytuowanie prętów:
— otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm. nie przewiduje się zmniejszenia
grubości otuliny,
— rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
— odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
— długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby
na tym pręcie.
— różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
— różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w – „ Wymagania Ogólne ” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,
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- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.
- rozstawu strzemion,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
— łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
— montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją
projektową i niniejszą ST,
— wykonanie badań i pomiarów,
— oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie
ich poza teren budowy.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
IDT-ISO 6935-2:1991 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

48

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale:

Próba

rozciągania.

Metoda

badania w temperaturze

otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
-Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót betonowych przy nadbudowie
i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót fundamentowych i obejmują wykonanie
ław i ścian fundamentowych ( w przypadku monolitycznych ścian ) z izolacjami oraz wieńcy
żelbetowych i nadproży.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Papa – w zależności od surowców dzieli się na izolacyjną i specjalnie obustronnie
mineralizowaną powłoką.
1.4.2. Lepik – ze względu na składniki dzieli się na smołowy i asfaltowy.
1.4.3. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody. Kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
1.4.4. Stal zbrojeniowa – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnic do 40
mm.
1.4.5. Naproże żelbetowe – element konstrukcyjny monolityczny
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
- „Wymagania Ogólne” pkt. 2 .
2.1. Stal zbrojeniowa
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy. Do zbrojenia fundamentów i
wieńcy należy zastosować stal A II ( 18 G2 ) Ø 12 mm i A O Ø 6 mm.
2.2. Beton
Do betonu klasy B20 zaleca się cement marki 25.
Kontrola cementu winna obejmować :
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300
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Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 i pochodzić ze
źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych.
2.3. Zaprawy
Do wykonania murów ( w przypadku ścian z bloczków betonowych ) powinny być stosowane
zaprawy wg PN-90/B-14501 i posiadać markę podaną w Dokumentacji projektowej.
2.4. Bloczki betonowe
Do wykonania murów fundamentowych należy użyć bloczki betonowe osiadające atest
producenta.
2.5. Papa
Do izolacji poziomej ław fundamentowych zastosować papę izolacyjną, przydatną do stosowania
łącznie z lepikami na gorąco.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 5
5.1. Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Dno wykopu powinno być na
rzędnej określonej w Dokumentacji projektowej. Posadowienie budynku na nasypie z piasku grubego i
średniego, zagęszczonego powyżej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,60.
Wykonanie podsypki w formie nasypu wg PN-68/B-06050.
Wykop powinien być wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
5.2. Ławy fundamentowe
Przed przystąpieniem do wykonania ław fundamentowych bezpośrednio na gruncie wykonać podłoże
z chudego betonu B10 grubości 10 cm. Zbrojenie ław wykonać prętami Ø 12 mm ze stali A II ( 18
G2). Strzemiona wykonać ze stali A O Ø 6 mm. Możliwe jest wykonanie zbrojenia o innej średnicy
niż przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej
zgody Inspektora nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Betonowanie ław
fundamentowych powinno odbyć się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić położenie zbrojenia.
Betonowanie wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5°C.
5.3. Izolacja ław fundamentowych
Izolację należy układać w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze nie niższej niż 5°C. Izolację
poziomą ław fundamentowych wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na gorąco.
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Izolację pionową wykonać jako 1 x emulsja asfaltowa
5.4 Wieńce żelbetowe i nadproża
Wykonać na wszystkich ścianach nośnych w projektowanym budynku oraz na ścianach zewnętrznych
w istniejącym budynku z betonu B15. Zbrojenie wykonać prętami Ø 12 mm ze stali A II ( 18 G2).
Strzemiona wykonać ze stali A O Ø 6 mm. Możliwe jest wykonanie zbrojenia o innej średnicy niż
przewidziano w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej
zgody Inspektora nadzoru. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Betonowanie
wieńcy i nadproży Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzić położenie zbrojenia.
Betonowanie wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5°C.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych robót betonowych z opisem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych.
6.2.2Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy
i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz z powołanymi normami.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w - „Wymagania ogólne" pkt.7
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Częściowy odbiór robót należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy.
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić :
• dokumenty stwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami norm ,
• protokoły odbiorów częściowych ,
• zapisy w Dzienniku Budowy ,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9
9.1 Cena wykonania fundamentów , wieńcy i nadproży obejmuje :
-dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania ,
- wykonanie podkładu z chudego betonu ,
- wykonanie szalunków ław i ich rozbiórkę ,
- przygotowanie i montaż zbrojenia ,
- betonowanie ław fundamentowych , wieńcy i nadproży ,
- wykonanie izolacji ław fundamentowych
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych ,
- wykonanie izolacji pionowej.
9.2. Wykonanie budowlanych robót fundamentowych i murów fundamentowych budynku
obejmuje:
- ilość wg przedmiarów wykop w gruncie kat. III dogęszczenie gruntu ,
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- podkład z chudego betonu B10 pod fundamenty ławy ,
- fundamentowe żelbetowe, z betonu B15,
- zbrojenie stalą A-O Ø 6 mm ,
- zbrojenie stalą A II Ø 12 mm ,
- zewnętrzne ściany z bloczków betonowych B15 grub. 40 cm na zaprawie cementowej ,
- wewnętrzne ściany z pustaków betonowych B15 grub. 25 cm na zaprawie cementowej ,
- izolacja pozioma ścian fundamentowych i posadzki parteru 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco ,
- izolacja pionowa ścian 1 x emulsja asfaltowa typu Dysperbit lub Izoplast P+R ,
- wieńce i nadproża z betonu B 15 .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. Jak w ST . W zakresie robót zbrojarskich.
2. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
4. PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
5. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco.

54

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45262500

ROBOTY MUROWE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP...................................................... 56
2. MATERIAŁY.............................................57
3. SPRZĘT......................................................57
4. TRANSPORT........................................... 57
5. WYKONANIE ROBÓT............................ 58
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............. 58
7. OBMIAR ROBÓT......................................59
8. ODBIÓR ROBÓT......................................59
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................59
10.PRZEPISY ZWIĄZANE...........................59

55

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót betonowych przy nadbudowie
i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja

Techniczna

jest

stosowana

stosowanej

jako

dokument

przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót murowych :
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych fundamentowych gr . 25 cm z
bloczków betonowych na zaprawie cementowej ,
- wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z pustaków silka gr. 36,5
i 24 cm na zaprawie murarskiej silka ,
- wymurowanie ścianek działowych z pustaków YTONG gr. 11 cm na zaprawie murarskiej silka
- wymurowanie trzonów kominowych z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap.
marki 3.0 ( c:w:p=1:1:6) ,
- zamurowanie otworów okiennych z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. Klasy
M3 lub z betonu komórkowego na zaprawie klejowej w zależności od grubości otworu ,
- zabudowanie kratek wentylacyjnych ,
- osadzenie belek nadprożowych stalowych:

belki stalowe : Ceowniki stal St3
zwraca się uwagę na kolejność robót związanych z zamontowaniem nadproży stalowych,
kolejności tej należy bezwzględnie przestrzegać :
- na szerokości wykonania nowego nadproża należy strop podstemplować jak najbliżej
ściany , jednak tak aby była możliwość ułożenia w gniazdach belek stalowych – w tym
celu należy na podłożu ułożyć kantówkę o wymiarach 10x10 cm na całej długości ,
równolegle do wyburzonej ściany , ustawić na nie dwa słupy o podobnym przekroju ,
a na słupach pod stropem należy ułożyć kantówkę o wym. 10x10 cm ; słupy i kantówki
muszą być podklinowane , aby szczelnie do siebie przylegały ,
- po spełnieniu powyższego warunku należy wykuć bruzdę w ścianie tylko z jednej
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strony dla umieszczenia belki stalowej – 1x dwuteownik ,
- wykonać poduszkę betonową na głębokość oparcia belki i po związaniu betonu
ułożyć pierwszą belkę , obetonować jej końce na poduszce , następnie na całej długości belki
należy co ok. 50 cm wbić kliny stalowe między belkę

a spoczywający nad nią mur , dla

uniknięcia możliwości powstania osiadania całego górnego odcinka muru , na którym oparty jest
strop ,
- po związaniu betonu w gniazdach i wykonaniu podklinowania można przystąpić do założenia
belki – 2x dwuteownik , z drugiej strony pomieszczenia , w sposób podobny jak przy ułożeniu
pierwszej belki ,
- po zakończeniu układania belek należy mur pod belkami rozebrać , a następnie belki
wyszpałdować cegłą dziurawką , obrzucić zaprawą cementową , od spodu na półkach należy
ułożyć siatkę i całość otynkować .

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1 Bloczek silka - materiał ścienny
1.4.2 Cegła budowlana - materiał ceramiczny na kominy spalinowe i wentylacyjne
w kotłowni i pomieszczeniach sanitarnych.
1.4.3 Pustak ceramiczny – materiał na kominy wentylacyjne w pozostałych pomieszczeniach
1.4.4 Zaprawa – cementowa ,klejowa, cementowo-wapienna, wapienna z wapna sucho gaszonego
do ułożenia ręcznego.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania Ogólne" pkt
2.1.Materiały murowe
- bloczki silka odmiana 04 gr. 36,5cm , 24 cm i 11 cm ,
Wszystkie powyższe materiały murowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B12066:1998
2.2.Zaprawy
- zastosowano zaprawy klejowe, cementowe i cementowo-wapienne

(zgodnie z PN-90/B-

14501).
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 4
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w- „Wymagania Ogólne" pkt 5
5.1. Roboty murowe z bloczków
Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową uwzględniającą
wymagania stosowanych norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od Dokumentacji
projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem nadzoru i są udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.
Układ bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru.
Bloczki pierwszej warstwy należy ustawić na zaprawie cementowej 1:3.Następne warstwy
bloczków należy ułożyć już na zaprawie klejowej do cienkich spoin.
Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować :
szerokość + 6 mm; - 3 mm
wysokość + 15 mm; -10 mm
System pióro – wpust eliminuje spoiny pionowe.
Grubość spoin poziomych 12 mm z tolerancją + 5 mm; - 2 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 6
6.1. Badania robót murowych
Badania należy przeprowadzić zarówno w trakcie odbioru częściowego poszczególnych
fragmentów robót budowlanych

Do badania robót zakończonych Wykonawca powinien

przedstawić :
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń jakości materiałów ,
• Protokoły odbiorów częściowych ,
• Zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonania robót.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic
należy

przeprowadzić

w

trakcie

wykonywania

robót

przez

oględziny

zewnętrzne

i pomiar za zgodność z wymaganiami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia murów
i po ich ukończeniu. Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie do
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m .
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.7
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 8.
Ostateczny odbiór robót należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. Jeżeli
wszystkie badania dały wynik pozytywny, roboty należy uznać za wykonane zgodnie
z wymaganiami norm i ST. Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy
nie mogą być przyjęte. Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia
konstrukcji i robót do zgodności z normą i przedstawić do ponownych badań, których wynik
jest ostateczny.
Protokół końcowy powinien między innymi zawierać :
• wyniki prowadzonych badań ,
• decyzję Inspektora nadzoru dotyczącą przyjęcia odbieranych robót ,
• wniosek Inspektora nadzoru dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót
wykończeniowych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w - „Wymagania Ogólne"
pkt. 9
9.1. Cena wykonania robót murowych obejmuje
- dostarczenie materiałów do miejsca inwestycji ,
- ustawienie i rozebranie rusztowań ,
- wykonanie ścian murowanych zewnętrznych ,
- wykonanie ścian murowanych wewnętrznych : nośnych i działowych ,
- wykonanie kominów : spalinowego i wentylacyjnych ,
- osadzenie belek stalowych w murze ,
- zamurowanie otworów okiennych w istniejącym budynku biurowym ,
- wykonanie wszystkich czynności pomocniczych przy w/w robotach ,
- oczyszczenie terenu z resztek materiałowych i usunięcie ich poza teren budowy .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTĘP.
1.1 . Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych przy nadbudowie i dobudowie
klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
izolacyjnych:
- izolacja ław fundamentowych papą ,
- izolacja powłokowa murów fundamentowych ,
- izolacje murów ,
- izolacje z płyt styropianowych ,
- izolacje wełną mineralną ,
- izolacja posadzek folią polietylenową ,
- izolacja stropu z folii paroszczelnej ,
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1Warstwa izolacyjna - ułożona szczelnie , żeby nie powstawały mostki cieplne lub
dźwiękowe, emulsja asfaltowa - emulsja do izolacji powłokowej na zimno,
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.2 .
- Dysperbit - emulsja bitumiczna do stosowania na zimno do izolacji powłokowych ,
- Papa asfaltowa – do izolacji ław fundamentowych i murów , dachu ,
- Styropian „ 30 ”– ekstradowany do izolacji posadzek ,
- Wełna mineralna – dachowa do izolacji połaci dachowych ,
- Folia polietylenowa – izolacyjna do izolacji posadzek ,
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.3.
Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4.TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.4.
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się
w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.5 .
5.1 Warunki przystąpienia do robót
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podkładów
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5  C, jednak nie
niżej niż 0 C.
5.2 Podkłady.
- Podkłady pod izolację powinny być sztywne i nie odkształcone,
- Powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone ,
- Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm ,
- Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym ,
- Styki różnych płaszczyzn powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien
być nie mniejszy niż

3,0cm.

5.3 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać
5.3.1 Budynek projektowany
- izolację ław fundamentowych 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco ,
- izolację pionową ścian fundamentowych Dysperbitem 3 x, lub Izoplast ,
- izolację posadzek folią polietylenową ,
- izolacja posadzek płytami styropianowymi grub. 6 cm na wierzchu konstrukcji ,
- izolację posadzek z papy asfaltowej ,
- podkład pod płytki ceramiczne ,
- izolację stropu folią wodoszczelną ,
- izolację cieplną połaci dachowych wełną mineralną grubości 17 cm ,
- izolację grzybobójczą elementów drewnianych preparatami solowymi ,
- impregnację ogniochronną elementów drewnianych FOBOS M-4 .
6.1KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne”
pkt.5
6.1. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą , ciągłą

powłokę przylegającą do

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji.
Występowanie

złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd

itp. jest
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niedopuszczalne. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
6.2.Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
6.3.Załamania warstwy izolacji powinny być zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiału
rulonowego.
6.4. Badania
6.4.1 Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie powierzchni podkładu,
- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
6.4.2 Badania należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.
Częściowy odbiór robót lub materiałów powinien być potwierdzony protokółem lub zapisem
w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką

obmiarową

jest 1m2(metr

kwadratowy) powierzchni

izolowanej. Wymiary

powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca
się powierzchnie otworów, słupów , pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na powierzchniach
krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.1. Sposób odbioru
Badania w/g pkt.6. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i odbioru końcowego.
W

przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru

ustala zakres robót

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w - „ Wymagania Ogólne” w pkt.9.
Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru, zostanie opłacona w/g cen
jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – metody badań
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PN- 89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN –B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN- EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN- EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- wyroby
ze styropianu ( EPS ) produkowane fabrycznie. Specyfikacja .
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1. WSTĘP.
1.1 . Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych ciesielskich , obróbek blacharskich i montaż rynien oraz rur
spustowych przy nadbudowie i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna , obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych i pokryć dachowych
wraz z montażem rynien i rur spustowych oraz montażem obróbek blacharskich na obiekcie .
1.4. Określenia podstawowe

Więźba dachowa drewniana – elementy konstrukcyjne dachu budynku
Tarcica - drewno do konstrukcji i elementów klasy C 24 odpowiadając wymaganiom
stosowanych norm.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
- Drewno konstrukcyjne zastosowano drewno konstrukcyjne klasy C24. Drobne elementy
( wkładki , klocki ) należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego) ,

- Łączniki – płytki kolczaste ,
- Środki impregnacyjne – do ochrony drewna przed działaniem ognia i ochrony biologicznej
zastosować preparat FOBOS M-4 w formie 30-procentowego roztworu wodnego ,
- Obróbki blacharskie – blacha tytan-cynk,
- Gwoździe – ocynkowane ,
- Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy
stalowej do podłoża drewnianego
4,8x35 mm ,
- Spoiwa – do lutowania miękkie cynowo-ołowiowe ,
- Topniki ,
- Rynny i rury spustowe –ótkie ,
- Pokrycie dachowe – dachówka koramic .
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.3 .
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Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.4.
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się
w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.5.
5.1 Więźba dachowa
Konstrukcję dachu stanowią kratownice drewniane . Rozpiętość kratownic : 7,85m i 8,89 m:
kratownice montowane zgodnie z projektem , stosowanie odpowiednich zawiesi nie
zmieniających pracy statycznej elementów przy ich układaniu.
5.2 Obróbki blacharskie i łączniki
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 ºC. Blachy izolować od
bezpośredniego łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką , stalą czarną świeżym betonem
,papami asfaltowymi.
5.3 Środki impregnacyjne
FOBOS M-4 należy stosować jako 30 – procentowy roztwór wodny. Drewno przeznaczone do
impregnacji powinno być zdrowe, czyste , nie pokryte farbą lub lakierem. Wykonanie impregnacji
Należy wykonać poprzez : smarowanie , natryskiwanie

kąpiel „ zimną ”

-impregnacja

powierzchniowa , lub kąpiel „ gorąco-zimną „- impregnacja wgłębna.
5.3 Rynny i rury spustowe
- montaż uchwytów z zachowaniem odpowiedniego spadku około 3 mm na 1 m , mocowanie
za pomocą wkrętów do połaci dachowej ,
- montaż rynien ,
- montaż rur spustowych, obejmy montować pod każdym kielichem rury w odległościach nie
większych niż 2 m od siebie.
5.3 Pokrycie dachowe –
- należy sprawdzić pokrycie,
- prowadzić prace powyżej + 5 ºC ,
- montaż.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne”
pkt.5
6.1 Kontrola materiałów
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.
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Sprawdzeniu będzie podlegać

jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie

z odpowiednimi normami oraz zgodność właściwości materiałów z zaleceniami specyfikacji.
6.2 Kontrola robót
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z gontów bitumicznych
powinna być

przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm
Badania powinny dotyczyć w szczególności:
Pokrycie z gontów bitumicznych
-

Wykonanie podłoża,

-

Profilowania spadków dachu za kominami ,

-

Profilowania podłoża przy obróbkach kominów i ścian ,

-

Ułożenia dachówki oraz prawidłowości powierzchni dachu ,

-

Prawidłowości wykonania papowych obróbek kominów i innych wystających
elementów.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe
-

przygotowania podłoży – spadki, izolacja ,

-

mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich
zabezpieczenie,

-

prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań,

-

zabezpieczenia blaszanych elementów przed korozją bitumiczną,

-

rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu ,

-

prawidłowości spadków rynien ,

-

mocowania i rozstawu haków rur spustowych ,

-

pionowości rur spustowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.7
8 .ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne” pkt. 8.
8.1 Odbiory robót zanikających
W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:
- przygotowanie podłoża,
- podłoże pod obróbki kominów,
- podłoża pod obróbki blacharskie.
8.2 Częściowe lub etapowe odbiory robót
W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.
Odbiór częściowy dotyczy z reguły robót stanowiących całość techniczną np. pokrycie z papy
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wraz z wszystkimi robotami koniecznymi do wykonania przed ostatecznym końcowym
pokryciem z gontów.
Do robót podlegających odbiorom częściowym lub etapowym można zaliczyć:
pokrycie z papy podkładowej- asfaltowej.

-

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań
kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku
dotyczące wykonania robót.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno
z następujących rozwiązań:
-

roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

roboty zaliczyć do niższej kategorii,
-

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:
-

ocenę wyników badań,

-

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Badania w/g pkt.6. należy przeprowadzić w czasie wykonywania robót i odbioru końcowego.
W

przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru

ustala zakres robót

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w - „ Wymagania Ogólne” w pkt.9.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE .

10.1. Normy .
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące
i

odbioru robót tynkarskich i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

wykonania

przy nadbudowie

i dobudowie klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
 tynki wewnętrzne
- cementowo-wapienne III kat.
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach ,
 tynki zewnętrzne
- cementowo-wapienne III kat.
- malowane farbą emulsyjną x 2 w kolorze pastelowym ,


Wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych i paneli winylowych ,

- wykonanie rusztów z profili stalowych ocynkowanych ,
- montaż płyt gipsowo-kartonowych do rusztu stalowego ,
- przyklejenie narożników ochronnych ,
- gładzie gipsowe na stykach płyt i szlifowanie gładzi ,
- obudowa kanałów wentylacyjnych pod stropem na drogach ewakuacyjnych wykonać z płyt
gipsowo-kartonowych GKB( wodoodporne) w pomieszczeniach narażonych na wilgoć gr.1,5 cm ,
GKF ( ogniochronne ) gr. 1.5 cm na drogach ewakuacyjnych i GKB ( zwykłe ) gr.1.5 cm
w pozostałych pomieszczeniach ,
- wykonanie sufitu z paneli winylowych przed wejściem do budynku .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w - „Wymagania Ogólne .
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania ogólne" pkt.2
2.1.Zaprawy
Zaprawy użyte do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych powinny odpowiadać
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wymaganiom określonym w opisie technicznym pełnej technologii np. Atlas. Dryvit, Ceresit
podanej przez producenta.
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek


Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm.


Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do sufitów .

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się kleje ogólno dostępne,
spełniające wszystkie normy i posiadające znak budowlany.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
Sprzęt użyty do wykonania elewacji w szczególności rusztowania, musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru .
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w- „Wymagania Ogólne" pkt.5
5.1 Tynki
5.1.1 Zgodność z dokumentacją
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Tynki zewnętrzne i wewnętrzne powinne być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową
uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku .
5.1.2. Prawidłowość wykonania powierzchni
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe
lub poziome.
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny być prostolinijne, a kąty dwuścienne
między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III określa PN-70/B-10100.
5.1.3. Faktura powierzchni
Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji
projektowej. Należy wykonać tynk cementowo-wapienny, malowany farbami pochodzenia
silikonowego, na cokołach tynk mozaikowy. Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy
i zadraśnięcia powierzchni niewynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeżeli ich
łączna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej,
5.1.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym
wzorcem.
5.1.5. Przyczepność tynku do podkładu
Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od podkładu,
pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.
5.2. Płyty gipsowo – kartonowe
5.2.1 Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne ,
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego ,
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu
i odpadów ,
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80% ,
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na suficie na ruszcie stalowym


Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
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- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z
osłanianą ścianą.
- z użyciem ściennych profili „U" ó szer. 50 mm, umocowanych do podłoża
uchwytami typu ES,
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami
łączącymi typu ES.


Ruszt stalowy - standard
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych
UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości)
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników
krzyżowych (60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między
półkami profili UD 27x28x0.6 mocowanych do ścian.

Grubość

płyty Dopuszczalna

gipsowo-

odległość

Dopuszczalna

odległość

między odległość w warstwie warstwie nośnej [mm]

kartonowej [mm] wieszakami [mm]

głównej [mm]

9,5 12.5 15,0

1250 1250 1000

850 850 850

Dopuszczalna

420 500 550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profil nośnych,
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 6
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6.1. Tynki
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych tynków z Dokumentacją
projektowa opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów przed zastosowaniem uzgodnić
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego – przed wykonaniem malowania i tynku
mineralnego należy wykonać próbkę na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji
inwestora i projektanta.
6.1.2 Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie przedłożonych
przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów.
6.1.3 Sprawdzenie podkładów
Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru międzyoperacyjnego przed
nałożeniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej.
6.1.4 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy przeprowadzić
zgodnie z PN-70/B-10100.
6.1.5 Sprawdzenie wykończenia powierzchni
Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzić przez oględziny
zewnętrzne.
6.1.6 Sprawdzenie barwy
Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barwą wzorca jak i po
zakończeniu robót - przez oględziny zewnętrzne wykonanych tynków.
6.1.7 Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu
Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne
oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwość, a na żądanie Inspektora nadzoru
- także wg PN-85/B-04500.
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe
6.2.1 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna
z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być
oceniana:
- równość powierzchni płyt,
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- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania.


Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych a suchych tynków stropów

płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę
poziomą.


Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,

jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .


Wielkości obmiarowe tynków i suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 8.
8.1. Tynki
8.1.1 Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru.
8.2. Płyty gipsowo-kartonowe


Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża – wykonanie rusztu stalowego,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni.
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Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny,
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń
zawartych

w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany
z dokładnością do 0,5 mm.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO

(Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Informator-Poradnik
„Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r.
2.Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące

wykonania

i odbioru okładzin ściennych i posadzek z płytek ceramicznych przy nadbudowie i dobudowie
klatki schodowej istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w
obiektach budowlanych. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót
budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach
publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
Okładziny ścienne wykonać :
- w pomieszczeniach WC do wysokości 2,00 m na zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniami
producenta ( płytkowanie i fugowanie )
1.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki wykonać :
- we wszystkich pomieszczeniach i z płytek ceramicznych- gresowych na zaprawie klejowej
zgodnie z zaleceniami producenta ( płytkowanie i fugowanie )
- przy wejściu do budynku( nowy i istniejący ) z płytek antypoślizgowych w technologii jak
wyżej
- w pomieszczeniach ze ścianami malowanymi styki należy wykończyć cokołem z płytek
ceramicznych wysokości 15 cm.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia

podane

w

niniejszej

szczegółowej

specyfikacji

technicznej

są

zgodne

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w - „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.2
2.1. Płytki ceramiczne
- płytki ceramiczne gresowe , antypoślizgowe
- cokół z płytek ceramicznych wysokości 15 cm
2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
2.3. Materiały pomocnicze
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe
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- środki ochrony płytek i spoin
- środki do usuwania zanieczyszczeń
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejowych i zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „ Materiały budowlane , Woda
do betonów i zapraw „ . Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować :
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejowych,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice ,
- mieszadła ,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ,
- gąbki ,
- wkładki ( krzyżyki ) dystansowe.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w- „Wymagania Ogólne" pkt.5
5.1. Warunki przystąpienia do robót


Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone :

-wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
 Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 5.2 Wykonanie wykładziny
5.2.1 Podłoża pod wykładziny
-podłoża pod wykładziny może stanowić beton ( grubość min. 50 mm) lub zaprawa cementowa –
podkłady „pływające ” ( grubość min. 40 mm ),
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- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro ,
- w podkładzie należy wykonać spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej ,
- można zastosować pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej .
5.2.2 Wykonanie wykładzin
- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin ,
- wybór kompozycji klejowych zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie ,
- grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm
- dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi .
5.3 Wykonanie okładzin
5.3.1 Podłoża pod okładziny
- podłożem pod okładziny ceramiczne będą otynkowane mury ( tynk cementowo-wapienny marki
M4-M7 , dwuwarstwowy , zatarty na ostro.
5.3.2 Wykonanie okładziny
- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin ,
- wybór kompozycji klejowych zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie ,
- grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 4-6 mm
- dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 6
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
6.1.2 Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót na podstawie
przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów.
6.1.3 Sprawdzenie podkładów
Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru międzyoperacyjnego przed położeniem
wykładziny i okładziny.

6.2 Badania w czasie odbioru robót
W szczególności powinna być oceniana:
- prawidłowość ułożenia płytek oraz ich barwa i odcień ,
- sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny,
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin ,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem ,
- sprawdzenie szerokości spoin .
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania.


Powierzchnię wykładzin i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych



Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów , pilastrów i innych elementów

większych od 0,25 m²,


Wielkości obmiarowe wykładzin i okładzin

określa się na podstawie dokumentacji

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 8.
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Należy odebrać podłoża przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 12808 -1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne .

PN-ISO 13006:2001

Płytki i płyty ceramiczne , klasyfikacja , właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacja ,

właściwości i znakowanie.
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne szkliwione ścienne
PN- 88/B-32250 Woda do celów budowlanych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 . Okładziny
i wykładziny z płytek ceramicznych- wydanie ITB -2004 rok.
- Instrukcje układania płytek ceramicznych.

82

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000

STOLARKA BUDOWLANA

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP........................................................ 84
2. MATERIAŁY...............................................84
3. SPRZĘT....................................................... 84
4. TRANSPORT.............................................. 84
5. WYKONANIE ROBÓT.............................. 84
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............... 85
7. OBMIAR ROBÓT....................................... 86
8. ODBIÓR ROBÓT....................................... .86
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI....................... .87
10. PRZEPISY ZWIĄZANE…………….........87

83

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące

wykonania

i odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej przy nadbudowie i dobudowie klatki schodowej
istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
w obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
- montaż ościeżnic drzwiowych , metalowych
- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – płaskie ,
- montaż drzwi zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia

podane

w

niniejszej

szczegółowej

specyfikacji

technicznej

są

zgodne

z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w - „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.2
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa
- stolarka okienna – okna plastikowe szybowe z szybą termoizolacyjną
- parapety wewnętrzne PCV
- stolarka drzwiowa zewnętrzna
- stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi wewnętrzne , płaskie
- ościeżnice drzwiowe
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w- „Wymagania Ogólne" pkt.5
5.1. Montaż okien .
Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi , mającemu na celu
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stwierdzenie , czy nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna.
Przed osadzeniem należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.
Mocowanie okien:
- okno powinno być zamocowane w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od
każdego naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia;
odległość między pośrednimi punktami mocowania nie powinna być większa niż 80 cm.
Sposób mocowania powinien być określony także w karcie wyrobu.
-okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie
- śrub i tulei nie można zbyt mocno dokręcać, by nie spowodować zdeformowania ościeżnicy
lub przesunięcia jej w ościeżu. Łby śrub maskuje się zaślepkami.
Odchyłki montażowe:
-od pionu i poziomu: < 2mm na 1 m i nie więcej iż 3 mm na całym oknie
od płaszczyzny : nie większe niż 2 mm na całym oknie
Obróbka:
Obróbkę należy wykonać jako trzy warstwową tzn:
Warstwa zewnętrzna - odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych.

Musi

stanowić skuteczną barierę dla deszczu, jednocześnie posiadając zdolność przepuszczania pary
wodnej – np. specjalne taśmy rozprężne na styku ościeżnicy z węgarkiem.
Warstwa środkowa - znajdująca się między ramą okienną a ścianą, powinna stanowić
szczelną izolację termiczną - piana poliuretanowa. Przed ułożeniem piany podłoże należy
zwilżyć wodą.
Warstwa wewnętrzna - szczelna i nie przepuszczająca powietrza oraz pary wodnej - np.
tynk gipsowy na specjalnej elastyczne taśmie paroszczelnej.
Podokienniki blaszane zamocować zgodnie z zasadami montażu obróbek blacharskich z blachy
cynkowej ( PN-61/B-10245 )
Przy połączeniu podokiennika z ościeżem należy przewidzieć takie jego mocowanie by nie
występowało zawilgacanie tynku wodą opadową spływającą po obróbce blaszanej.
5.2.Montaż drzwi
Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi , mającemu na celu
stwierdzenie , czy nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna.
Przed osadzeniem należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 6
6.1. Kontrola materiałów
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić
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uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.
Sprawdzeniu będzie podlegać

jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie

z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2. Kontrola robót
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, oraz zaleceniami producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Badania powinny dotyczyć w szczególności:
Montaż okien
-

Jakości dostarczonych okien i ich zgodności z kartą produktu oraz SST

-

Mocowania ościeżnic

-

Odchyłek montażowych

-

Szczelności izolacji termicznej

-

Prawidłowości obróbki wykańczającej wewnętrznej i zewnętrznej

-

Prawidłowości zamocowania podokienników zewnętrznych.

-

Regulacji okien, sprawności okuć

Montaż drzwi
-

Jakości dostarczonych drzwi i ich zgodności z kartą produktu oraz SST

-

Mocowania ościeżnic

-

Odchyłek montażowych

-

Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7
Jednostką obmiarową robót jest : szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 8.
8.1. Odbiory robót zanikających
W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:
- przygotowanie ościeży
-

prawidłowość zamocowania elementów kotwiących

-

dokładność uszczelnienia między ramą a ościeżem

W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.
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8.1.1 Odbiór częściowy
Dotyczy z reguły robót stanowiących całość techniczną ( montaż okna i obrobienie wykańczające)
8.1.2Odbiór końcowy
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań
kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku
dotyczące wykonania robót.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia robót
tynkowych.Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
-

roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
- roboty zaliczyć do niższej kategorii,
-

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie

wykonać roboty.
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:
-

ocenę wyników badań,

-

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania.
ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. Okna i drzwi balkonowe
z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna warstwowo klejonego
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi.Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące

wykonania

i odbioru robót w zakresie robót malarskich przy nadbudowie i dobudowie klatki schodowej
istniejącego budynku przedszkola.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w
obiektach budowlanych.

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania :


Przygotowanie powierzchni pod malowanie ,



Przygotowanie farb,



Montaż i demontaż rusztowań ,



Wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi i silikonowymi,



W szczególności malowanie ścian i sufitów :

- ilość warstw malowań wg zaleceń producenta , lecz co najmniej do uzyskania efektu
pokrycia farby jednak nie mniej niż 2 razy
- przed malowaniem podłoże zagruntować wg zaleceń producenta farby
- sufity – wyszpachlować masą gipsową i pomalować szorowalną emulsją akrylową w
kolorze białym
- ściany w pomieszczeniach sanitarnych – po otynkowaniu ściany wyszpachlować masą
gipsową i pomalować szorowaną emulsją akrylową matową
- ściany wewnętrzne – po otynkowaniu ściany wyszpachlować masą gipsową i pomalować
szorowaną emulsją akrylową matową
- ściany zewnętrzne - pomalować farbą emulsyjną silikonową
- kolor ścian w uzgodnieniu z inwestorem
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia

podane

w

niniejszej

szczegółowej

specyfikacji

technicznej

są

zgodne
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z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w - „Wymagania Ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.2
2.l. Woda
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i namuł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek
zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany
w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
•

wodę - do farb wapiennych, terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 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.
2.6. Wymagania dla powłok
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków
- grubość - 100-200 n
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-

przyczepność do podłoża - l stopień

-

elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub

odstawania od podłoża,
-

twardość względna - min. 0,1

-

odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna

powodować uszkodzeń powłoki,
-

odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować

spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.6. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 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.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).
Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3.
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie wolno
stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót
i zastosowanych materiałów.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4.
Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
Materiały należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź
uszkodzenia podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 5
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 obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
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powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na
stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia 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. Powierzchnie metalowe powinny być
oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu
farby podkładowej.
a. Gruntowanie
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
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. Przy
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.

Przy

malowaniu

farbami

epoksydowymi

powierzchnie

pokrywa

się

gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla. 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 6.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy
wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s.
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6.1. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie
powłoki na zarysowanie i uderzenia,

-

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.

-

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej

z

uwzględnieniem

zmian

podanych

w

dokumentacji

powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 8.
8.1. 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 podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie

wyglądu

zewnętrznego

powłok

malarskich

polegające

na

stwierdzeniu
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równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych
gołym 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

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-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN -91/B10102

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN – C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
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