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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
( WYMAGANIA OGÓLNE )
wykonania i odbioru robót budowlanych
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania i odbioru robót I etapu inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji grzewczej
przy użyciu pomp ciepła w ramach przebudowy i rozbudowy obiektu Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Browinie na działce nr ewid. 57/24 zgodnie z pozwoleniem na
budową nr ABA.6740.2.17.MB z dnia 28.04.2017 r.

1.2. Projekt budowlany.
Projekt budowlany realizacji I etapu inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji
grzewczej przy użyciu pomp ciepła w ramach przebudowy i rozbudowy obiektu Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Browinie obejmuje;
- projekt budowlany – architektura i konstrukcja
- projekt budowlany - instalacje wod. - kan.
- projekt budowlany - instalacje elektryczne wewnętrzne ,
1.3. ZAKRES ROBÓT ST
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:
451. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ
 451-1 ROZBIÓRKI,
 452-2 ROBOTY ZIEMNE,
452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI
 452-2 BETON
 452-5 ROBOTY MUROWE
 452-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
454 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 454-1 STOLARKA
 454-2 POSADZKI
 454 -4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
 454 -5 ROBOTY MALARSKIE
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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) budowie stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
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. 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 stojąca trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
1.4.4. 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.
1.4.5. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.6. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.7. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.8. 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.
1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cefe 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.
1.4.11. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.16. 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.
1.4.17. 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, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.18. 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.
1.4.19. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.20. 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. przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.22. 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.
1.4.23. 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.
1.4.24. 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.
1.4.25. 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.
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
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tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.27. 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.
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.30. 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.
1.4.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.32. 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.).
1.4.33. 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.
1.4.34. 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.
1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.36. 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.
1.4.37. 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.
1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów Jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
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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 DE 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.
1.4.40. 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).

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką
budowlaną.
2.1. ZAKRES ROBÓT
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z Jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.
2.1.1. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie. przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
2.2. TEREN BUDOWY
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy następujące dokumenty:
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robót),
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).
2.2.2. Zgodność robót z PB i ST
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Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty,. dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały winny być zgodne z PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe,
od których dopuszczalne SA odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w
pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, to
takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

2.3. POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
2.3.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą
one Wykonawcę.
2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej,
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
2.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
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podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy
oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

2.3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. 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 zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU TRANSPORTU.
3.1. MATERIAŁY
3.1.1. Akceptowanie użytych materiałów
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe
stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału
w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
3.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
3.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:


współpracę i pomoc Wykonawcy,



wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.2.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska Jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej
zapłacie.
3.3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. OGÓLNE ZASADY WYKOBNANIA ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
4.2. DECYZJE I POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki
finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde
żądanie Inspektora nadzoru.
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4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę ,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiary
godności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór
nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
4.3.5. Dokumenty budowy
4.3.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ 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,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
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dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora
badań
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.
4.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

wyniki badań sporządzone

4.3.5.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:


decyzję o pozwoleniu na budowę,



protokół przekazania placu budowy,



protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,



inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,



harmonogram budowy,



umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



protokóły odbioru robót,



protokóły z narad i ustaleń,



dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,
korespondencja na budowie.



4.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na
życzenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBÓT.
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jedno-znaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x
wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
4.5. ODBIÓR ROBÓT
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu,
 elementów robót,
 odbiorowi końcowemu,
 ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje
Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
także Inspektora.
4.5.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
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4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 2 PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
-.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy - oryginał i kopię.
 Obmiar robót (jeśli wymagany)
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
 Protokóły prób i badań.
 Protokóły odbioru robót zanikających.
 Rozliczenie z demontażu.
 wykaz wybudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
 Wykaz przekazywanych kluczy.
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.
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4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Cena winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniami zawartymi w ST i PB. Cena obejmuje:
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.
Wszystkie zagadnienia związane z rozliczeniem wykonanych prac zostaną sprecyzowane na etapie
podpisania umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym.

16

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

451
ROB. ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
POD BUDOWĘ

451- 3 ROBOTY ZIEMNE
l. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych i remontowych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:


Wykopy.



Zasypki.



Transport gruntu.

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

17

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

2. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy
Wykopy związane są z obniżeniem posadzki w pom. węzła i ograniczają się do powierzchni
pomieszczenia.

6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:


zgodność wykonania robot dokumentacją



rodzaj i stan gruntu w podłożu



wymiary wykopów



zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:


stan wykopu przed zasypaniem



materiały do zasypki



grubość

i

równomierność

warstw

zasypki


sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostkami obmiarowymi są:


wykopy - [m3]



zasypki - [m3 ]



transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:


wyznaczenie zarysu wykopu,



odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
(Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych),



odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:


dostarczenie materiału



uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:


dostarczenie materiałów



zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu.
Cena obejmuje:


załadowanie gruntu na środki transportu



przewóz na wskazaną odległość



wyładunek z rozplantowaniem z grubsza



utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Podłoża kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów
i wymiarów.
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452.
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
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452-2 BETON

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót betoniarskich . Zakres tych robót to: wykonanie podłoża betonowego pod posadzki i
wylanie schodów wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji i 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.
Betony konstrukcyjne :
 schody,
Podbetony.
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 Inwestorskiego..

2. MATERIAŁY
2.1. Składniki mieszanki betonowej 2.1.1.
Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
 „25" - do betonu klasy B7.5-B20
Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:



Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% ,
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Zawartość alkaliów do 0,6%,



Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,



Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:


oznaczenie



nazwa wytwórni i miejscowości



masa worka z cementem



data wysyłki



termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
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:


oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997



sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:


dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)



dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry

do
do
do
na
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zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:


10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,



po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny być większe niż:


1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:


składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,



kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,



zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,



zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
B-20 dla wykonania konstrukcji
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1 ;2003, tj.:
nasiąkliwość nie większa jak 4%
m różo odporne ś ć przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PNEN 206-1:2003.

2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
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Orientacyjny skład podbetonu:
pospółka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%
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. l. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
4.1.1. Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość
„gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C


70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C



30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i PN-63/806251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1. Dozowanie składników:


Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:



2% - przy dozowaniu cementu i wody



3% - przy dozowaniu kruszywa.



Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.



Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym



zawilgoceniem kruszywa.
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5.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie
powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązuj ą odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem
należy stosować belki wibracyjne.
5.2.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu.
 Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
 Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.5.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
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cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.7. Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:


badanie składników betonu



badanie mieszanki betonowej



badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.3.1. 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 Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
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5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nie przepuszczających 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.
5.4.2. Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 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 Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
5.4.3. 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.
5.4.4. 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.
5.4.5. Wykańczanie powierzchni betonu
5.4.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązuj ą 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,



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.
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5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:


wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,



raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,



wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.4.6. 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:


l m3 wykonanej konstrukcji.



l m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
9. 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.
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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 Beton.
PN-EN 196-1; 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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452-2 ROBOTY MUROWE
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:


Uzupełnienia (zamurowanie) ścian zewnętrznych z cegły pełnej



Ścianki działowe z cegły dziurawki

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, ST 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
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 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.


Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
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Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne
cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary jak póz. Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie
powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu jak dla
cegły klasy 10 MPa. 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.
2.2.3 Cegła dziurawka klasy 50
•

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

•

Masa 2,15-2,8 kg

•
•

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa Gęstość pozorna l ,3 kg/dm3

•
•

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po
badaniu.

2.2.4. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
•

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

•

Wymiary typ K. l l == 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

•

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

•

Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm. h = 140 mm

•
•

Masa typ K2 4.9-6,3 kg
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%

•

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

•

Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,

•
•

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po
badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.
2.3 Bloczki betonowe M6 atestowane
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
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2.4. Cegła silikatowa
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary:


1NF 250±3xl20±2x65±2



l,5NF250±3xl20±2xl04±2



2NFD 250±3xl20±2xl38±2



3NFD 250±3xl20±2x220±3



6NFD 250±3x250±2x220±3

Wymagania:


nasiąkliwość 16%



odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń



gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 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. 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.
2.6 Belki prefabrykowane nadproży
Charakterystyka belek:
- wysokość

19 cm szerokość

- grubość

6 cm

9 cm

2.6.1. Wymagania:
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
2.6.1.1. Odchyłki wymiarowe
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do
4 mm; w grubości do 3 mm.
2.6.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
 skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
 skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza się
 szczerby i uszkodzenia krawędzi ~ głębokość: do 5 mm
 długość: do 30 mm
 ilość: 3 szt/mb.
 Klasa odporności ogniowej „B".
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2.6.1.3. Składowanie
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.
2.6.1.4. Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. SPRZET
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 ROBOT
Wymagania ogólne:







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.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
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.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
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. l. 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 5-10 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:


sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
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w dokumentacji technicznej,


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. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Zwichrowania i skrzywienia:
- na l metrze długości

3'

- na całej powierzchni

10

6
20

Odchylenia od pionu
~ na wysokości l m

3

6

- na wysokości kondygnacji

6

10

- na całej wysokości

20

30

- na l m długości

1

2

- na całej długości

15

30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
-na l m długości

2
1;

- na całej długości

10

Odchylenia wymiarów
świetle
o wymiarach:

otworów

10

w

do 100 cm szerokość

+6,-3

+6.-3

wysokość

+15,-!

+15,-10

szerokość

+10, -5

+10,-5

Wysokość

+15, -10

+ 15, - 10

ponad 100 cm
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7. 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:


dokumentacja techniczna,



dziennik budowy,



zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,



protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,



protokóły odbioru materiałów i wyrobów,



wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,



ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty 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,



ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań



uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003

Cement murarski 15,

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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452-6. IZOLACJE
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 2
wykonaniem:


izolacji z roztworów asfaltowych ścian fundamentowych,



izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm,

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 Ogólne wymagania
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 póz 881). . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2.Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie można stosować papę 1/400 na tekturze o
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gramaturze 400 g/m .
Wymagania wg PN-B-27617/A l: 1997


wstęga papy powinna być bez dziur i załamań,



równych krawędziach,



powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,



dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,



przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,



dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,



papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce
długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
2.3. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.


temperatura mięknienia - 60-80°C



temperatura zapłonu - 200°C



zawartość wody - nie więcej niż 0,5%



spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy



sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°



zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych
ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.5 Papa termozgrzewalna
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.
2.6 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm
2.7 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g)
2.8 Izolacja wodochrona np. Suprflex 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania iniekcji
używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz
jego instrukcjami.
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. Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów,
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- Przygotowanie podkładu


podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań,



powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

- Gruntowanie podkładu


Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.



Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.



Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.2. Izolacje papowe
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
39

 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.

5.3 Izolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub
kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.
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.
5.4 Wykonanie wodochronnei izolacji
Podłoże
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy stażować (zukosować) zaś wyoblenia
odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045.
Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości
powyżej l mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne
podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki
bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile
wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej.
Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi.
Głębokie rysy i spoiny należy przed uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą np.PLASTIKOL
KM l , PLASTIKOL KM 2 lub o porównywalnych parametrach.
Gruntowanie podłoża
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku
1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy
zagruntować. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej
kielni. Szpachlowanie drapane
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na
bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające
(szpachlowanie drapane) . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć
następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy
zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniąjśce. Przy
rozwartości powyżej 5 mm należy Je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą
modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą. Stosowanie naszej
masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego
betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci
gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z
lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z
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III grupy zapraw.
Uszczelnienie ścian
Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi
wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie roboczym należy zatopić
wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Uszczelnienie osiąga swoje ostateczne właściwości
po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem
drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona
również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą
izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub
późnym wieczorem albo stosować zacienienia
Kontrola:
Grubości nakładanej warstwy
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej
powierzchni.
Wyschnięcia
Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce
referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym
podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie
Dokumentacja
Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w
rozumieniu normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej
wyschnięcia powinna być dokumentowane.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną . Jest ona naklejona
na krawędziach szczeliny masą uszczelniającą i później łączona z izolacją powierzchniową
ó. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 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.
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 Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dostarczenie materiałów,


przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie izolacji wraz z ochroną,



uporządkowanie stanowiska pracy.
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454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej
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 prawidłowy montaż ;
•

stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami,

•

stolarki drzwiowej wewnętrznej,

•

drzwi zewnętrznych aluminiowo - PCV ,

•

renowację stolarki przewidzianej w PB do pozostawienia

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. MATERIALY
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być
większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]
okien
drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do l m
5
5
powyżej1 m
5
5
różnica długości przeciwległych elementów do l m
l
l
ościeżnicy mierzona w świetle
powyżej Im
2
2
skrzydło we wrębie
szerokość do l m
l
1
powyżej l m
2
2
wysokość powyżej l m
2
2
różnica długości przekątnych do l m
2
2
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przekątnych skrzydeł we wrębie
przekroje szerokość
elementów grubość

l do 2 m
powyżej 2 m
do 50 mm
powyżej 50 mm
do 40 mm
powyżej 40 mm

grubość skrzydła

3
3
l
2
l
2
l

3
3
1
2
1
2
1

2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.2.4. Zawiasy
Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z
płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze
stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło,
2.2.5. Zamek z gałką,
Zamek z gałką, zwykły, całkowicie wpuszczony, blaszka czołowa o prostych kątach ze stali
2.2.6. Odbój drzwiowy
Odbój drzwiowy z kauczuku typu "E. P. D. M.", o formie cylindrycznej, przymocowany śrubą ze
stali nierdzewnej. W większości przypadków przymocowany do ściany.
2.2.7. Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami
Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na obrzeżach, z
dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na narożnikach ościeżnicy.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
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2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodpome farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego
do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg BN-71/6113-46 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe
wg PN-C-8190I/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub
emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg, rozwiązań
2.7 uszczelki
Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i
sieciowanie podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od
celu użytkowania
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem.
2.8 Drzwi p-poż
Płyta drzwiowa o grubości 45mm z krawędziami ukształtowanymi z dwóch stron. Blacha o grubości
0.88mm, usztywnienie płaskownikami. Izolacja z płyty mineralnej. Atest pożarowy na 30 min
powstrzymania ognia. Płyta drzwiowa i odrzwia ocynkowane ogniowo i zagruntowane. Kolor zgodny
z PB
2.9 Drzwi zewnętrzne
Drzwi pełne ,antywłamaniowe
- Ościeżnica drzwiowa drewniana z wrębem prostym na kancie zewnętrznym; skrzydło drzwiowe
przylgowe. Bolce zabezpieczające przed wyważeniem drzwi.
- Skrzydła drzwiowe o grubości 51 mm, z blachy stalowej 20/10°, pokryte z obu stron płytami
aglomeratu, ramiak z twardego drewna, zewnętrzna powierzchnia z pokryciem z wełny drzewnej
twardej o grubości 3,3 mm, z warstwami szpachlówki, pomalowane farbą. Dodatkowy wrąb
uszczelniający 3 kierunkowy na kancie zewnętrznym wraz ze spoiną pęczniejącą.
- Pojedyncze skrzydła 2 wrębem centralnym, ze spoiną pęczniejącą.
- Samozamykacz drzwiowy z prowadnicą, z wmontowanym elementem blokującym (zatrzymującym)
elektro-magnetycznym oraz z wykrywaczem dymu.
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2. l. 0 Parapety
Parapety z kamienia syntetycznego w kolorze jednolitym jasno szarym
2.11 Ościeżnice drzwiowe
Ościeżnice drzwiowe drewniane malowane fabrycznie.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą bvć gorsze od wymienionych oraz spełniają
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. CDz.U. z 20Q4r. nr 92 póz. 881)
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości
nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Atesty dostarczone przez wykonawcę.
Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie Architektowi, nie
czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące o tym, że
wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym
dokumencie. Opisy te sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami. W przypadku
niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z ni erę s peklowani a tej klauzuli.
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. W pierwszej
kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie
ościeże.
5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
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Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm}
wysokość
szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie^punktów
w nadprożu i progu na stojaka

Do 150

do 150

4

me mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

me mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

10

po 2

po 3

Powyżej 150

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia,
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.1.4 Montaż ościeżnic stalowych do drzwi drewnianych Ościeżnice stalowe wykonywane są z
czterech profili ościeżnicowych : A,B,C,N produkowanych w różnych szerokościach ,w zależności
od grubości ściany. Po wykonaniu tynków zamontować ćwierćwałki maskujące połączenie drzwi ze
ścianą. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej
płaszczyzny surowych ścianek o 25 mm. Połączenie ościeżnicy ze ścianą należy wykonać tak aby
profil ościeżnicy byt całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą.. Ościeżnice krawędziowe typ N
należy wbudowywać na krawędzi otworu drzwiowego w ścianie.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką
uszczelniającą poliuretanową. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej
niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:


2 mm przy długości przekątnej do l m,



3 mm przy długości przekątnej do 2 m,



4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
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5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru, Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów

Wartość luzu i odchyłek
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami +2

+2

Między skrzydłami a
ościeżnicą

-l

-l

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
5.4 Zamocowanie okuć budowlanych
Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. Części ruchome okuć budowlanych należy
nasmarować przed zamocowaniem. Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy
wykonać w sposób niewidoczny w stanie wykończonym.
5.4.1. Zawiasy czopowe i zwykłe
Wmontowanie skrzydełek zawiasów: głębokość wycięć nie większa niż l mm od grubości blaszek.
Dno wycięcia płaskie, a jego głębokość jednakowa. W przypadku przykręcania zwykłych zawiasów,
średnica otworu wstępnie przewierconego musi odpowiadać zaleceniom producenta, dotyczącym
danego gatunku drewna. Bolce z tulejkami zawiasów czopowych i zwykłych należy umieścić w tej
samej osi, w odstępie nlinimuni 2 mm od powierzchni zewnętrznej stolarki.
5.4.2. Elementy zamknięć
Wcięcia i gniazda niezbędne dla zamocowania elementów zamknięć należy wykonywać w sposób
dokładny i dopasowany, nie osłabiający wytrzymałości, trwałości i szczelności stolarki; jednocześnie
manipulowanie częściami ruchomymi nie może sprawiać trudności.
5.4.3. Zamki z gałką i zamki wpuszczane (w gniazdach)
Blachy zasuwkowe umieszczone na poziomie rygla (zasuwki), z luzem pionowym pozostawionym u
dołu. Brzeg wsuwany blachy zasuwkowej zlicowany z powierzchnią ościeżnicy. Przy zamku
wpuszczonym, blacha zasuwkowa i blaszka czołowa zlicowane z kantem drzwi lub ościeżnicą, przy
dopuszczalnej tolerancji wgłębienia l mm.
5.4.4 Rygiel górny i dolny
Rygiel górny i dolny posiadaj ą blachy zasuwkowe, wykonane z materiału dostosowanego do tego,
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w którym są wmontowane, oprócz przypadku ościeżnicy stalowej, w którą wchodzi rygiel.
5.5 Montaż parapetów
Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe.
Ewentualne wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków. W przypadku montażu parapetów z
PVC należy użyć piany do PCV, a powierzchnię powinniśmy dodatkowo zmatowić poprzez przetarcie
jej gruboziarnistym papierem ściernym. Na oczyszczone i odtłuszczone podłoże wypuścić z puszki w
regularnych odstępach pianę montażowe - uszczelniającą. Po całej powierzchni rozprowadzamy
cienką, równą warstwę. Pamiętajmy o tym, że piana po nałożeniu zwiększa swoją objętość. Uważajmy
więc, aby naniesiona warstwa nie była zbyt gruba. Po zwilżeniu piany wodą wstawić nowy parapet na
miejsce i docisnąć mocno do podłoża
O przyczepności piany do podłoża decyduje pierwszy nacisk. W ciągu kilku minut możliwe są
jeszcze poprawki położenia parapetu. Zaleca się pozostawienie docisku na ok. 60 minut. Po
utwardzeniu nadmiar piany usunąć przy pomocy noża.
 • wokół okna wykonać izolację z folii wysokoparoprzepuszczalnej (wykorzystując do tego
również folię wcześniej przeciętą i wywiniętą);
 zamocować obróbki.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:


sprawdzenie zgodności wymiarów,



sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,



sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,



sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,



sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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dostarczenie gotowej stolarki,



osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem



dopasowanie i wyregulowanie



ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46
PN-C-8l607:1998

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
Emalie
olejno-żywiczne,
ftalowe
modyfikowane

i

ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana .Poradnik - - informator BRISTOL 2000
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454 - 2 POSADZKI i PODŁOGI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek.
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 posadzek w obiekcie przetargowym :
- warstwy wyrównawcze pod posadzki.
- warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin
dylatacyjnych.
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 (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:


piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,



piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,



piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub
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2.5. Środek gruntujący
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający
tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej
wody przez nadmiernie chłonne podłoże np. Atlas Uni-Grunt Plus, emulsję należy przewozić i
przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w
temperaturze powyżej 5°C, chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi
12 miesięcy od daty produkcji. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i
skontaktować się z lekarzem.
2.6. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
 barwa: wg wzorca producenta
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm




mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
kwasoodporność nie mniej niż 98%
ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5 mm
 grubość: ± 0,5 mm
 krzywizna: l,O mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:


twardość wg skali Mahsa 8




ścieralność V klasa ścieralności
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
 stopnice schodów,
 listwy przypodłogowe,
 kątowniki,
 narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
 długość i szerokość: ±1,5 mm
 grubość:
 krzywizna:

±0.5 mm
l,O mm

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa. albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
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Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2Q04r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 póz. 881)
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 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
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem
papy.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż
5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą- 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400kg/m3
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię
równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodą.

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją



Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów,
tłuszczów i wosku wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed
zastosowaniem emulsji usunąć,
Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami,
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rozcieńczać ani zagęszczać,
Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i
zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie
powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od
nałożenia emulsji,
Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą,
bezpośrednio po użyciu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 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 laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:


sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,



sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,



sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie



wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.



sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;



badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
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sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPIST ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

Kruszywa do zaprawy,
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podłogowe z polichlorku winylu
PN-63/B-10145

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
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454 - 3 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot S ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
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 tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.


Tynki cementowo-wapienne



Gładzie gipsowe



Okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych

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 (PN-EN 1008:2004-)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2. l. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:



nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średni o ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziamisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
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0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.




Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.




Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.4 Gips szpachlowy zgodny z normą
2.5 Gładź gipsowa


Zużycie ok. l kg /1 m2 /1 mm grubości zaprawy



Proporcje składników ok. 3,4 l wody na 10 kg suchej mieszanki



Temperatura podłoża i otoczenia + 5 do + 30 st.C



Opakowania i przechowywanie



Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.



Warunki transportu i przechowywania



Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach.



Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

2.6 Siatka podtynkowa
Parametry siatki


wymiary oczek w osiach: 4x5mm



długość: 50m(+/-5%)



szerokość: Im (+/- 5%)



siła zrywająca w obu kierunkach: 1500N/5cm

Sposób pakowania: siatka pakowana jest w rolki o wymiarach: szerokość Im, długość 50m.

2.7. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
 Barwa - wg wzorca producenta
 Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
 Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
 Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
 gatunek I 80%
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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 ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 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 budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia,
zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża
należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4 Tynki gipsowe:
Podłoże oczyścić, pozbawić pyłów i innych zanieczyszczeń , Podłoże zaleca się zabezpieczyć
gipsową zaprawą gruntującą. Tynk nałożyć w jednej warstwie gr.3cm agregatem (tynk IV kategorii)
na ościeżach - ręcznie. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków:


wyznaczenie lica powierzchni tynku,
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mechaniczne wykonanie obrzutki,



mechaniczne wykonanie narzutów,



mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,



ręczne wykańczanie tynków tj. Wykonanie ościeży, wyskoków itp.

Przy wykonywaniu wnętrz w pierwszej kolejności narzuca się zaprawę na stropy, a następnie na
ściany.
5. 5 Kryteria oceny jakości i odbioru
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
5.6 Gładzie gipsowe
Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i
emulsyjnych. Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3
minut). Gotowe spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni.
W razie konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu,
ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120.
5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.










Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. 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.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem,
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m,
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:


pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,



poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9. PODSTAWA PLATNOŚCI
Tynki Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:


przygotowanie zaprawy,



dostarczenie materiałów i sprzętu,



ustawienie i rozbiórkę rusztowań,



umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,



osiatkowanie bruzd,



obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,



reperacje tynków po dziurach i hakach,



oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Wapno budowlane,
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:I997

Elementy kamienne.
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454-4 ROBOTY MALARSKIE
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:


robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z
gruntowaniem)

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. Farby budowlane gotowe
 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min, +5°C.
2.2. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
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3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Farby powinny być
przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5 C.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +S°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +l°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych, Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i
sufitów można wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),


całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,




całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem,
pozostałe warstwy nanosić wałkiem. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:


sprawdzenie wyglądu powierzchni,



sprawdzenie wsiąkliwości,



sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

 sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:




sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej malatury.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
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zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie,
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9 PODSTAWA PLATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4,6 Wymagania ogólne.
Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.



wykonanie ww. czynności
zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony
środowiska



uporządkowania placu budowy
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