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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się
zastosowanie urządzeń

i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj.

spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej

takie jak

wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego urządzenia
technicznej.

spełniają wymagania określone w dokumentacji
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1. Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym
OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD
WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
Adres obiektu: ul. Leszczyńska 1, Długie Stare 64-100 Leszno
działka nr ewid. 314/2 ; obręb: 0009 Długie Stare; jednostka ewid: 301305_2 Święciechowa
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Długiem Starem
ul. Leszczyńska 1, Długie Stare 64-100 Leszno
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości. 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 specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, że dla robót drogowych została opracowana oddzielna ST wymagania
ogólne.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. 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;
1.4.2. 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.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. 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,
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wolnostojące 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.
1.4.5. 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.
1.4.6. 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.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. 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 ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. 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.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 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.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. 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.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.19. 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.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. 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.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. 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.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych ora
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. 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.
1.4.26. 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.
1.4.27. 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.
1.4.28. 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.
1.4.29. 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.
1.4.30. 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.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. 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.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
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, 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.
1.5.2. 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,
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– sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. 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”. 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.
1.5.4. 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.
1.5.5. 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, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
– możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. 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
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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.
1.5.8. 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.
1.5.9. 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 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.
1.5.10. 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.
1.5.11. 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, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 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 eksploatacji złoża. 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
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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, 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.
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.
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
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własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji budowy,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. 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.
5.2.4. 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 wykonywanych
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
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
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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 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.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
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,
– 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.
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[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.
[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. 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 lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.
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,
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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 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. Odbiorowi częściowemu
podlegają:
a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu,
b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno – montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich
odbiór techniczny.
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 i na zasadach ustalonych 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 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:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
S T A N I S Ł AW
J A N KOWS K I
CPV 45420000-7
CPV 45410000-4
CPV 45440000-3

c)
d)
e)
f)
g)

OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ
ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
ADRES OBIEKTU: UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO
DZIAŁKA NR EWID. 314/2 ; OBRĘB: 0009 DŁUGIE STARE; JEDNOSTKA EWID: 301305_2
ŚWIĘCIECHOWA
INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM
UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO

STRONA

14

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) 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 po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
ostateczny robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 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:
a) 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,
b) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
c) 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, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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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
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. Roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania
robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny
odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP
obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu
z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.

Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją
umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających
z harmonogramu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu budowy. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich
uszkodzeniem
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty rozbiórkowe
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt.
 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież
roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.
 Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością
Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że
wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz
porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami
upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej treści.


Urządzenia i sieci instalacyjne
Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne,
gazowe, telefoniczne – należy sprawdzić ich występowanie. Podlegają one rozbiórce
lub demontażowi w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne
jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać
jedynie w obecności
przedstawicie właścicieli sieci.
Do właściwych robót
demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaż
rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci
zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne
jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz centralnego ogrzewania jak
grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie demontuje się armaturę i dopiero na
końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne urządzenia elektryczne.

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach
budowlanych. Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie
był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów
porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości
i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności
urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być
ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu Ze względu na
sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany :
transport ręczny;
transport mechaniczny.
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania
gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu
z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.
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6.

Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
3. Rusztowania
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych montażem rusztowań.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montażem oraz demontażem rusztowań
wewnętrznych i zewnętrznych
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
- inwentaryzacja powykonawcza
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się
żadnej obsługi,
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie
-pomiary do rozliczenia robót
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
-utrzymanie drobnych narzędzi
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
1.5. Definicje określeń podstawowych
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SP 0.0 Wymagania ogólne.
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Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być wykonywane prace
na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. Do grupy rusztowań roboczych
zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie
przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami
jezdnymi.
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie
rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania służącą do
utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako robocze i rusztowania
ochronne.
2. MATERIAŁY I SUROWCE
Materiały do montażu rusztowania są wyspecyfikowane w instrukcji montażowej lub w dokumentacji
projektowe. Podstawowe elementy rusztowań systemowych to :
 Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, ramy
przejściowe, ramy pionowe do obejścia parapetów i innych występów stalowych
 Stężenia pionowe, podłużnice, pół złącza klinowe,
 Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejściowe z drabinką zamontowaną na stałe,
drabinki przystawne
 Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawężniki, krawężniki czołowe
 Podstawki, podstawki śrubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiące, złącza
krzyżowe, rygle nakładkowe, łączniki rurowe
 Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dźwigary do daszków ochronnych, podpory
poręczy, podpory poręczy czołowych, schody pomostowe, poręcze schodowe.
Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do
stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na okres 3 do 5 lat.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót.
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska,
BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
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Rusztowania należy przewozić samochodami skrzyniowymi a
skrzyniach.

elementy złączne w specjalnych

5. WYKONANIE ROBÓT
Prace montażowe
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna
zawierać :














Nazwę producenta i dane teleadresowe
System rusztowania : ramowe, modułowe, ruchome lub inne
Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na
typowe i nietypowe w których powinny znaleźć się informacje na temat : dopuszczalnych
obciążeń użytkowych pomostów, dopuszczalnej wysokości dla których nie konieczności
wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego parcia wiatru, przy którym eksploatacja
rusztowań jest niedopuszczalna.
Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wyciągarki)
Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
Warunki montażu i demontażu rusztowania
Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych
Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowań nietypowych
Specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania
Wzór protokołu odbioru rusztowania
Wymagania montażowe i eksploatacyjne.
Zasady montażu i demontażu

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W
takim przypadku należy się każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku gdy budowa rusztowania nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego rusztowania. Projekt
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcyjne oraz obliczenia statyczne.
Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań
Każde działanie związane z budową i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio dokumentować.
Krok 1 – każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy wykonać szkic i na podstawie tych
szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi.
Jeśli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montażu konieczne jest użycie elementów poza systemem należy wykonać projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
S T A N I S Ł AW
J A N KOWS K I

OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ
ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
ADRES OBIEKTU: UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO
DZIAŁKA NR EWID. 314/2 ; OBRĘB: 0009 DŁUGIE STARE; JEDNOSTKA EWID: 301305_2
ŚWIĘCIECHOWA
INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM
UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO

CPV 45420000-7
CPV 45410000-4
CPV 45440000-3

STRONA

21

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Krok 2 – montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji montażu
rusztowania. W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcje
montaży dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażowa najczęściej stosuje się instrukcje
montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania.
Krok 3 – najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale
Zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru
rusztowania.
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na :
1) Sprawdzenie stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań
podłoża
2) Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne
3) Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek.
4) Sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne
5) Sprawdzeniu kotwień – należy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z instrukcją
montażu lub projektem technicznym rusztowania
6) Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne
7) Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników
transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN.
8) Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności
9) Sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny zewnętrzne i
pomiar odległości.
10) Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne.
Krok 4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji należy podjąć działania określone w instrukcji
eksploatacji rusztowania lub w poszczególnych przypadkach należy użytkować rusztowanie zgodnie
instrukcją sporządzona do konkretnego przypadku.
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom :
A. Przegląd codzienny
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy :
1)
2)
3)
4)

Rusztowanie nie dostało uszkodzeń lub odkształceń,
Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione
Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania
Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów
w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów)
5) Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania
B. Przeglądy dekadowe
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzić je konserwator
rusztowań lub pracownik inżynieryjno – techniczny np. majster lub kierownik budowy. Celem
przeglądu jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą
spowodować katastrofę budowlana lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
C. Przeglądy doraźne.
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Przeglądy doraźne należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż 2 tygodniowej przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i dekadowych. Przegląd
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego.
Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzeżone usterki winne być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pacy. Za
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona.
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy prze osoby
dokonujące przeglądów.
Krok 5 – po zakończeniu użytkowania rusztowania przed demontażem należy dokonać kontroli
rusztowania i sporządzić protokół rusztowania do demontażu.
Krok 6 – demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontażem.
Krok 7 – każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego
wszystkich elementów rusztowania i sporządzać protokół pokontrolny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne".
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.
8.2. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inżyniera.
8.3.Odbiór robót montażowych
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystąpieniem do demontażu.
9. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za
określony zakres robót.
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,
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- załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
- montaż i demontaż rusztowania;
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów;
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:









PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz.
401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz. U NR 178 poz.1745)
Rozporządzenie MINISTRA Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U NR 129 poz.844)

4. Beton
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
- Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
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marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące
dane:
- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,
- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upoważnionego
przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne wg EN 197-2, lecz nie
obowiązkowe),
- Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie
pakowania lub wysyłki),
- Numer certyfikatu zgodności,
- Numer normy europejskiej
- Oznaczenie normowe
- Informacje dodatkowe (nie wymagane)
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
- Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
a) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się
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rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
- Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
 dla cementu luzem:
b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające
cement
przed
ściekaniem
wody
deszczowej
i
zanieczyszczeniem.
 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
–
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PNB-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
–
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
–
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
–
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
–
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
–
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji
0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–
pospółka kruszona 0/40,
–
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
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Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3.

Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
- Środki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
- Dozowanie składników:
a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie składników
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż
2 minuty.
- Podawanie i układanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
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c) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i
dołem należy stosować belki wibracyjne.
- Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
a)
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
b)
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
c)
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
d)
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
e)
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
f)
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
g)
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.
- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
a)
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
b)
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio
przed rozpoczęciem betonowania.
c)
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
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- Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
- Pobranie próbek i badanie.
b) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu
i stosowanych materiałów.
c) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
d) Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
- Temperatura otoczenia
–
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
–
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
- Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
–
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
–
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
–
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
- Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
–
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
–
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
S T A N I S Ł AW
J A N KOWS K I
CPV 45420000-7
CPV 45410000-4
CPV 45440000-3

OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ
ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
ADRES OBIEKTU: UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO
DZIAŁKA NR EWID. 314/2 ; OBRĘB: 0009 DŁUGIE STARE; JEDNOSTKA EWID: 301305_2
ŚWIĘCIECHOWA
INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM
UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO

STRONA

29

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
–
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
–
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
- Okres pielęgnacji
–
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
–
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
- Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
–
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
–
pęknięcia są niedopuszczalne,
–
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
–
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
–
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2 mm.
–

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
–
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
–
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
–
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6.

Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są m3

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
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Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
–
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
–
oczyszczenie podłoża
–
wykonanie deskowania z rusztowaniem
–
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
–
pielęgnację betonu
–
rozbiórką deskowania i rusztowań
–
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002

Beton.
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

5. Roboty murowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
b) Masa 3,3-4,0 kg
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c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać
dla cegły – 10% cegieł badanych.
e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
h) Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
i)
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
j)
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na
inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary jak poz. 2.2.1.
b) Masa 4,0-4,5 kg.
c) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
d) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
e) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
f) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
g) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
większa niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
cegła na wzór istniejącej
2.3. Bloczki
- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego wym. 49x24x24 cm
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane: piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
–
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
–
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
–
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
–
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 510 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego
wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
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6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
–
liczby szczerb i pęknięć,
–
odporności na uderzenia,
–
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania
i
skrzywienia:
– na
1
metrze
długości
– na całej powierzchni
Odchylenia
od
pionu
– na
wysokości
1
m
– na
wysokości
kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na
1
m
długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na
1
m
długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o
wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad
100
cm
szerokość
wysokość
7.

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
10
3
6
20
1
15

2
30
2
10

1
10
+6,
+15,

–3
–1

+6,
+15,

+10,
+15, –10

–5

+10,
+15, –10

–3
–10
–5

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.

Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
–
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
–
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
–
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
Beton komórkowy.

6. Elementy drewniane
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały
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2.1. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.3. Płyta OSB 3
a) wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia
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b) wymagania dla odporności na wilgość:

2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
3.

Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
–
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

4.

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

5.

Wykonanie robót
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5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
5.2. Odeskowanie płytą OSB
a) Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane.
b) Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego
wentylowanej przestrzeni.
c) płyta musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi. Łączenie krótszych
krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych.
d) Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne.
Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną
min. 3mm, by pozwolić płycie pracować.
e) Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na
podporze.
f) Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być
odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym.
g) Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm lub pierścieniowych
od 45 mm do 75 mm.
h) Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach i co 15 cm na łączeniach płyt.
i) Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.
6.

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

7.

Obmiar robót
Jednostki obmiaru wg przedmiar

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

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

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

7. Roboty pokrywcze
1. 1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Konstrukcje
drewniane.
Obliczenia
statyczne
i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne
dla drewna okrągłego i tarcicy.
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymałościowymi.
Gwoździe z drutu stalowego.
System oznaczenia części złącznych.
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały

2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
(typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczony folią z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,6 ± 0,2mm
Sposób montażu Zgrzewanie palnikiem
2.4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

Transport
Wg wymagań ogólnych

5. Wykonanie robót
5.1. Pokrycie z papy
5.1.1. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu
odkształceń dachu na tynk.
5.1.2. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.


Układanie papy termozgrzewalnej
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Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan –
butan należy prace prowadzić według zasad:
- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony
przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i
nie powinien kopcić,
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie
palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej
nadtapiania(paskiem
szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio
przed rozwijaną papą),
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.
Przygotowanie podłoża:
- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń
przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,
- podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,
przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,
- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;
Zgrzewanie papy
- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka,
a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę
- folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,
- zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu
wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12
cm,
- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak
w papie wierzchniego krycia,
- zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym
stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej
długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można
posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu,
- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią
zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu,
- zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w
jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem
siebie o połowę szerokości rolki,
- w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin
styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu
klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą
dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnićuszczelniaczem dekarskim,
- do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów
termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji,
należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,
- w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z
asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.
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5.1. Obróbki blacharskie
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
b) roboty blacharskie z blachy tytan-cynk można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C.
c) należy wykonać łączenie blach na rąbek leżący co 15 m
d) pas przeciw ogniowy wykonany z blachy cynkowej
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.2. Rynny dachowe półokrągłe – z blachy tytan – cynk
a) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
b) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm;
c) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 50 cm,
d) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
e) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
f) należy wykonać dylatację systemową co 15 m
g) wbudowywane akcesoria dachowe powinny umożliwiać bezkolizyjny montaż z papą
termozgrzewalną (obróbki systemowe dostarczane z akcesoriami)
5.3. Rury spustowe – z blachy jw.
a) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
b) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
d) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały
a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
–
– m2 pokrytej powierzchni,
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
a) badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
b) sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–
podłoża,
–
jakości zastosowanych materiałów,
–
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
–
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–
dokumentacja techniczna,
–
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
–
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
–
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
9.

Podstawa płatności
Pokrycie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
–
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-B-24620:1998
PN-61/B-10245

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. Roboty tynkarskie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków.
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały.





Woda
Gotowa zaprawa tynkarska cementowo – wapienna , cementowa lub cement , wapno i piasek
Gładź do robót zewnętrznych i wewnętrznych

2.3 Wymagania
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym
 Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw oraz rodzaju cementu i
wapna.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Należy użyć wodę
wodociągową z przyłącza na terenie obiektu .
Piasek
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw
budowlanych”, a w szczególności:
 nie zawierać domieszek ograniczonych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty odmiany 2.
Gładź
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów.
Gips szpachlowy
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Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5
Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm- 0%,
- początek wiązania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań
normy.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko
wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– mieszarki do zapraw,
– agregatu tynkarskiego,
– betoniarki wolnospadowej,
– pompy do zapraw,
– przenośnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/673108. Cement i
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SP „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
ogólnej specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny
dziennie.
5.2. Przygotowanie podłoży
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Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe
wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej
powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie
propozycję rozwiązania tych problemów.
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego
wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą
być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je
ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej
pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed
przystąpieniem do tynkowania.
5.4. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić
podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być
spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich.
Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać
się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej
musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować
powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków
pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do
wszystkich
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO
S T A N I S Ł AW
J A N KOWS K I
CPV 45420000-7
CPV 45410000-4
CPV 45440000-3

OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH ORAZ
ZADASZEŃ SZKLANYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
ADRES OBIEKTU: UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO
DZIAŁKA NR EWID. 314/2 ; OBRĘB: 0009 DŁUGIE STARE; JEDNOSTKA EWID: 301305_2
ŚWIĘCIECHOWA
INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEM STAREM
UL. LESZCZYŃSKA 1, DŁUGIE STARE 64-100 LESZNO

STRONA

45

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie
podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując
jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają
już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie
wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. Warstwę tynku należy
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku
określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur minimalnych.
Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. Środki zwiększające przyczepność
dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie
zaprawy do podłoży).
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie
produktu. Szlamy zwiększające przyczepność. Szlamy zwiększające przyczepność są
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej
odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się
cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre".
Przestrzegać wskazówek producenta.
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ.
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków.
Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących
można używać prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić
10 – 12 cm zanurzenia stożka.
Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.
Wykonanie gładzi.
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę
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narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą,
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk,
skraplając go wodą za pomocą pędzla.
5.6. Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się,
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”.
Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, można rozpocząć po
wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SP „Wymaganiach ogólnych”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a
w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 przyczepności tynków do podłoża,
 grubości tynków,
 wyglądu powierzchni tynków,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór rusztowań
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystąpieniem do demontażu.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.4. Odbiór końcowy
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
 poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, 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
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- montaż rusztowań,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych,
- wykonanie tynków gipsowych,
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- wykonanie gładzi gipsowych,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).



























PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastąpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika
przenoszenia
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

9. Świetliki i zadaszenia
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania montażu świetlików i zadaszeń.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu świetlików i zadaszeń
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1 Świetliki
Wykonać jako systemowe rozwiązanie w technologii profili aluminiowych z osadzonym w ramie
aluminiowej pakietem szklanym z szybą bezpieczną (wewnętrzną) i wzmocnioną folią (zewnętrzną).
Układ jedno- i dwuspadowy, symetryczny. Elementy systemu ramy montować do elementów budynku
poprzez blachy montażowe, wykonane jako rozwiązanie indywidualne, rury kwadratowe 50x3 mm.
Należy zachować obecne miejsca montażu do konstrukcji ścian budynku.
Obróbki blacharskie z blach powlekanych, 0,55 mm. świetliki szklane u=1,3 W/m2*K na konstrukcji
wsporczej wraz z akcesoriami i obróbkami systemowymi
2.2. Zadaszenia
- zadaszenia nad wejściami:
Wykonać jako systemowe rozwiązanie w technologii profili aluminiowych z osadzoną w ramie
aluminiowej szybą bezpieczną. Układ dwuspadowy, symetryczny. Elementy systemu ramy montować
do elementów budynku poprzez blachy montażowe, wykonane jako rozwiązanie indywidualne, rury
kwadratowe 50x3 mm oraz wsporniki wykonane z zespawanych rur kw. 50X3 i Czg 60x40x4 mm.
Należy zachować obecne miejsca montażu do konstrukcji ścian i słupów budynku.
Obróbki blacharskie z blach powlekanych, 0,55 mm.
- Nad wejściem tylnym zamontować zadaszenie ze szkła hartowanego, podwieszonego do ścian
budynku na uchwytach przyściennych oraz wantach ze stali nierdzewnej. Przyjąć rozwiązanie
systemowe wg dostawcy technologii.
3.

Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.

Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

Wykonanie robót – zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakości
6.1. Ocena jakości powinna obejmować:
–
sprawdzenie zgodności wymiarów,
–
sprawdzenie jakości materiałów
–
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
–
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
–
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegają odbiorowi.
7.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.
10. Balustrady

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru balustrad stalowych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu balustrad.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

Materiały
Wykonać w połączeniu z zadaszeniem nad wejściem głównym. Słupki oraz poręcz balustrady
wykonać jako systemowe, ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrady z paneli szklanych.
Balustrada o wysokości 120 cm.

3.

Wykonanie robót – zgodnie z zaleceniami producenta

6.

Kontrola jakości
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać:
- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z których balustrada została wykonana
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- prawidłowość i trwałość zakotwienia
- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej.

7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót który obejmuje wszystkie materiały podane w
punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 3

9.

Podstawa płatności
Płaci się za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

10. Przepisy związane
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.
PN-71/H-97005 Elektrolityczne powłoki cynkowe.
PN-93/E-04500 Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989
11. Roboty malarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do malowania: tynków (cementowych i cementowowapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z włókna szklanego,
wewnątrz pomieszczeń. Tiksotropowa struktura farby sprawia, że nie kapie z pędzla czy wałka i
dlatego szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo
łatwo daje się rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest wyjątkowo wydajna i doskonale kryje.
Powłoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umożliwia ścianom oddychanie. Cechy:
 gęstość ok. 1,31 g/cm3
 Zawartość części stałych ok. 41% objętości
 Wydajność ok. 6-8 m2/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni
 Pyłosłucha po ok. 30min
 Sucha dotykowo po ok. 2h
 Następna warstwa po ok. 6h
 Przenikalność CO2 Sd60 = 160 m
 Przenikalność pary wodnej Sd60 = 0,07 m
2.2. Środki gruntujące
Fluaty – cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do jasnobrunatnej, o
zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niż 92% w robotach
malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego
podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej.
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Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Ałun glinowo – potasowy powinien być stosowany w
postaci roztworu 2% mydła szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.
Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.
2.3.Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki:
 woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie państwowej;
 terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierów olejowych
powinny odpowiadać wymaganiom norm;
 aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom państwowym lub
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem
ich stosowania.
3. SPRZĘT
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami
produktów wydawanych przez producentów. Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych
pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych
rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości
zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji
malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do
konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych
należy stosować środki ochrony osobistej :
 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz
wykonywać prace w rękawicach;
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użyć specjalnej odzieży ochronnej.

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających
krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego
powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym.
Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić
metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho.
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
organiczne należy :
 stosować odzież ochronna;
 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza;
 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych
miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z
zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo
dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych
odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
 robót tynkowych,
 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
 podłoży gipsowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża
gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz
budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
W




zakres przygotowania podłoża wchodzi:
gruntowanie podłoży ścian i sufitów
zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
usunięcie folii

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności :
 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie można wykonać po :
 białym montażu
 ułożeniu posadzek
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do :
 rodzaju podłoża;
 rodzaju malowania;
 miejsca i warunków zastosowania powłoki.
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Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia materiału
do stosowania w budownictwie.
5.3.Malowanie ścian i sufitów
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże pod
uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5oC i nie
wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka
temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży
przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni
należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań,
rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż
3% masy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące :
 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia;
 badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich;
 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót malarskich;
 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem;
 badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich
ukończenia.
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy je
przeprowadzić przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce
pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast silne zabarwienie różowe świadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie materiału obejmuje :
 sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli ,
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;
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materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane
przed użyciem.

6.3.Kontrola jakości warstw gruntujących
Badanie warstw gruntujących obejmuje:
 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią
podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku;
 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie
wcześniej ni, po trzech sekundach;
 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2
farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;
6.4.Kontrola jakości wykonanych powłok
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość odbieranych robót malarskich lub tylko
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy należy:
 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie;
 poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
 zgodność z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów
 wygląd zewnętrzny
- równomierność rozłożenia farby
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta
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- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
sprawdzenie odporności na zarysowanie
sprawdzenie odporności na uderzenie
sprawdzenie grubości powłok
sprawdzenie elastyczności powłok
sprawdzenia trwałości powłok
sprawdzenie przyczepności powłok
sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
sprawdzenie nasiąkliwości powłok

Roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi częściowemu technicznemu robót
 odbiorowi końcowemu robót
8.3. Odbiór końcowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności:
 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
 Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów
 ustalenia technologiczne
 protokoły odbiorów częściowych technicznych
 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Normy
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).















PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i
badania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
12. Roboty izolacyjne

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i
świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji termicznych
2.2.1. Styropian
a) Wymagania
a) Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
b) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
a) dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
b) dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
c) wymiary:
c) długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
d) szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
e) grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
Twardość styropianu określa projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i
pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
płyty styropianowe ekstrudowane gr. 12 cm
2.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać
następujące wymagania:
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
płyty z wełny mineralnej gr. 8cm
płyty z wełny mineralnej gr. 6cm
płyty z wełny mineralnej gr. 4cm
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płyty z wełny mineralnej gr. min. 10cm ze spadkiem 3%
płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 10cm
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.

Transport
Wg wymagań ogólnych

5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.5. Folia polietylenowa 0,2 mm
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.
Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna być równa, gładka i pozbawiona otworów.
Paroizolacja z folii musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zakładkowania
folii należy zaklejać specjalnymi taśmami. Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami
szczytowymi, kolankowymi i kominem stosować między folią a ścianą taśmy klejące, a
całość przez folię przybić listwą dociskową. Również wszystkie przejścia przez folię różnych
instalacji (elektryczna, odpowietrzająca, anteny itp.) muszą być uszczelnione specjalnymi
taśmami.
5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i z wełny
mineralnej należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).
5.3. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
 wszystkie podłoża muszą być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),
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bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilżyć podłoże,
ościeżnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i rozeprzeć (zgodnie z
zaleceniami producenta stolarki),
zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przylegające (na
przykład za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej),
puszka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w letniej
wodzie),
dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (około 30 sekund),
nakręcić rurkę dozującą na zawór, odwrócić puszkę do góry dnem i w tej pozycji aplikować
piankę,
przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości szczeliny,
ponieważ pianka zwiększa swoja objętość podczas utwardzania,
warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem. Większe szczeliny
wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilżeniu jej wodą,
po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy rozpierające, obciąć nożem nadmiar pianki i
zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, farbą, tynkiem, silikonem lub innymi
uszczelniaczami,

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.

13. Zabudowy płyt GK
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zabudowy gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem zabudowy gipsowokartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze
b) Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych na profilach 50, 70, 100mm z podwójną
okładziną i wypełnieniem z wełny mineralnej,
c) Spoinowanie i szlifowanie;
2. MATERIAŁY
Do wykonania elementów GK następujące materiały:








Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotności względnej do 70,0 %
Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość
elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku.
Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość
elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubości
50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
Elementy mocujące typu El i ES
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Uszczelnienie przeciwpożarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w
połączeniu z gipsowymi płytami ściennymi, Z potwierdzoną klasą odporności ogniowej
odpowiadającą wymaganiom określonym w zatwierdzonej dokumentacji;
Taśmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót.
 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska,
BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia
taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”.
.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowych do rusztu
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowych zwykłe. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, stosuje
się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy
stosować płyty wodoodporne. Płyty gipsowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki
sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo- włóknowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Okładziny z płyt gipsowych
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od
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przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na
podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu
drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od
wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie
powinny być krótsze niż 30 cm.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach:
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych
krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał
się nie powodując odklejania się od rdzenia
 sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:
odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
suchego
tynku
od pionowego
poziomego
płaszczyzny
i
odchylenia krawędzi od
linii prostej
nie większe niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż
2 na całej długości łaty

nie
większe
niż
1,5 mm/1 m i ogółem
nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do

odchylenie
przecinających
płaszczyzn od
przewidzianego
dokumentacji

się
kąta
w

nie
większe
niż nie większe niż 2 mm
2 mm/1 m i ogółem
nie więcej niż 3 mm
na całej powierzchni
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3,5 m wysokości, oraz ograniczonej
nie więcej niż 4 mm w ścianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powyżej
3,5
m
wysokości

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej zabudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inżyniera.
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów
budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na
budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy,
zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do
każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.
8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
 atestację dostarczonych elementów,
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm,
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
 sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla
prawidłowej eksploatacji obiektu.
9. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość [m2] , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
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- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- wykonanie zabudowy z płyt GK,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:
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-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
 PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
 PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
 PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

