STB-00.00.00.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
Remont budynku oświatowego przy Al. Zwycięstwa 194
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej
specyfikacji technicznej – SST dla konkretnej roboty budowlanej, stosowanej jako
dokument przetargowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych Specyfikacją techniczną (ST) i poszczególnymi Szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .
1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje przeprowadzenie nw. robót:
Roboty rozbiórkowe
1. Rozbiórka wszystkich sufitów podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach, w
których takie stropy istnieją (większość sal dydaktycznych, gabinetów ),
2. Rozbiórki w zakresie dodatkowych otworów drzwiowych oraz zmian w układzie
komunikacyjnym w stosunku do stanu istniejącego
3. Rozbiórki wybranych fragmentów ścianek działowych
4. Rozbiórki istniejących posadzek w wybranych pomieszczeniach: dotyczy przede
wszystkim pomieszczeń,
w których występują roboty rozbiórkowe ścian
działowych lub w którym występuje montaż dodatkowych przegrodzeń ścianami
działowymi z płyt typu GK - demontaż posadzek istniejących z gresów,
wykładziny PVC na płycie technicznej – w wybranych pomieszczeniach
5. Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz zabudowanie wybranych
otworów drzwiowych zabudową typu GK.
6. Rozbiórki w zakresie cokołu posadzkowego na korytarzach komunikacyjnych na
piętrach.
7. Rozbiórki z w zakresie istniejącej instalacji elektrycznej tylko w przypadku, jeżeli
będzie to konieczne.
8. Rozbiórka istniejącej balustrady i poręczy ściennych na klatce schodowej
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Roboty budowlane
9. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz niskoprądowe –
według odrębnej dokumentacji.
10. Montaż ścianek działowych systemowych z na stelażach z blachy ocynk, płyty GK.
11. murowanie ścian - otwory drzwiowe zamknięcie przejść, wykonanie nadproży i
filarków wpierających, wg. wytycznych konstrukcyjnych.
12. zamurowanie wnęk po gablotach informacyjnych wnękowych.
13. Osadzenie drzwi wejściowych do wybranych pomieszczeń w nowych i w
istniejących otworach drzwiowych
14. Osadzenie drzwi wejściowych do pomieszczenia na klatce schodowej, z
parametrami EI30 -1 szt.
15. ściana mobilna systemowa - typ całoszklany, profile aluminiowe poziome górny i
dolny, z wypełnieniem taflą szkła gr. 12mmmm: w jednym panelu drzwi wejściowe
przeszklone w takiej samej tafli szkła, szkło matowe.
16. nowe posadzki - wyrównanie warstwy podkładowej, układanie nowej posadzki z
płytek gresowych lub wykładziny winylowej wraz z cokołem
17. cyklinowanie parkietów, bardzo zaniedbanych, często przekrytych dodatkowo
wykładziną stabilizowaną na klej syntetyczny
18. Wykonanie gładzi ściennej i sufitowej po wykonaniu prac instalacji elektrycznej.
19. Malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach.
20. Montaż odbojni ściennych na korytarzach komunikacyjnych
21. Podłączenie umywalek w dodatkowych 3 lokalizacjach wraz z doprowadzeniem
instalacji wod.-kan z istniejących pionów.
22. Wyrównanie podłoża oraz ułożenie nowych posadzek (gres, wykładzina PVC)
23. Naprawa posadzek z wykładziną PVC: uzupełnienia wymiana fragmentów
wykładziny.
24. Malowanie ścian i sufitów.
25. Montaż nowej balustrady i poręczy ściennych na klatkach schodowych – stal
nierdzewna.
26. Montaż elementów informacyjnych; gabloty ścienne aluminiowe, tabliczki
informacyjne przy drzwiach do pomieszczeń użytkowych.
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
CPV 45262311-4 Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi
CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych
CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi
CPV 45421000-4 Instalowanie ścianek i okładzin g-k
CPV 45442100-8 Malowanie
CPV 45432111-5 Kładzenie posadzek z wykładzin PCV
CPV 452322460 Roboty sanitarne
1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
STB-01.00.00 Roboty rozbiórkowe
STB-02.00.00 Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe

-3-

STB-04.00.00 Roboty murarskie
STB-06.02.00 Instalowanie drzwi
STB-07.00.00 Kładzenie glazury
STB-08.00.00 Kładzenie płytek podłogowych
STB-09.00.00 Instalowanie ścianek działowych z g-k
STB-10.00.00 Podkłady pod posadzki
STB-11.00.00 Kładzenie posadzek z wykładzin PCV
STB-12.00.00 Malowanie
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty ,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową
1.4.4 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.4.5 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
1.4.6 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.7 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
1.4.8 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
1.4.9 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
1.4.11 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości.
1.4.10 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
1.4.11. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.)
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1.4.12.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
1.4.13.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
1.4.14 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
1.4.15.dpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych
1.4.16.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
1.4.17.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.18.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.
1.4.19. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaże dwa egzemplarze dokumentacji remontowej i jeden egzemplarz Specyfikacji
technicznych ST i SST.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją remontową i SST
Dokumentacja remontowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji remontowej
i umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
Dokumentacją remontową oraz SST. Wielkości określone w dokumentacji remontowej i w
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SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją remontową
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle
według otrzymanej dokumentacji technicznej.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
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pracowników. Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie
nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą
by dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszystkie wbudowane materiały i
urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych
urządzeń. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej
specyfikacji technicznej.
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do
pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach
materiałów i urządzeń.
2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości
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materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą
posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty
zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie
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później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
5.2 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy , harmonogramem robót i program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W trakcie realizacji robót wykonawca
będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowiązany
opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny
za jakość robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
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Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu.
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.
2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1 następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiór techniczny
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.Odbiór techniczny
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada
komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją,
protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
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których mowa w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ).
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
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które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. (Dz.U. 2016.290 t.j.)
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.2002.108.953)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego
(Dz.U. 2013.1129 t.j.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422
t.j.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
/SST - 01/
ZAWARTOŚĆ:
SST-01.00.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
SST-02.00.00 Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe
SST-03.00.00 Roboty murarskie
SST-04.00.00 Instalowanie drzwi
SST-05.00.00 Kładzenie płytek podłogowych
SST-06.00.00 Instalowanie ścianek działowych z G-K
SST-07.00.00 Podkłady pod posadzki
SST-08.00.00 Kładzenie posadzek z wykładzin PCV
SST-09.00.00 Malowanie
SST-10.00.00 Instalacje sanitarne
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SST-01.00– ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane demontażem
i rozbiórką.
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych w budynku znajdującym się
przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni, w zakresie objętym remontem
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących
w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- demontaż (wyburzenie) ścian działowych wg. projektu,
- demontaż sufitów podwieszanych kasetonowych we wszystkich pomieszczeniach gdzie
występują.
- wycięcie otworów drzwiowych do przebudowywanych pomieszczeń,
- demontaż kostki cokołów przypodłogowych na korytarzach komunikacyjnych na
wszystkich kondygnacjach budynku,
- wycięcie przejść komunikacyjnych na potrzeby planowanej w przyszłości windy
osobowej
- demontaż balustrad schodowych na wszystkich kondygnacjach,
- demontaż gablotek wnękowych ściennych na korytarzach i klatce schodowej.
- rozebranie posadzek w zakresie wynikającym z projektu (przebudowywane
pomieszczenia) – wykładzina PVC, gres, parkiet.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2.

MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.

4.

TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu wykonawcy. Przewożony
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ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Materiały z rozbiórek należy
wywieźć i zutylizować.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych
kondygnacjach i na parterze należy wygrodzić część korytarza
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące
uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Prace rozbiórkowe związane są ze zmianami podziałów sal dydaktycznych i gabinetów,
oraz budową korytarzy prowadzących do planowanej w przyszłości windy osobowej
zewnętrznej.
Dodatkowo do rozbiórki przewiduje się wszystkie istniejące sufity podwieszane w salach
dydaktycznych oraz gabinetach.
5.3. Roboty demontażowe
Demontaż istniejącej balustrady należy prowadzić z należytą ostrożnością,
zabezpieczając otwory wpustowe w stopniach schodowych, w celu ich ewentualnego
wykorzystania do montażu projektowanej nowej balustrady ze stali nierdzewnej.
Przy rozbiórce ściany korytarza w miejscu projektowanego przejścia
komunikacyjnego do planowanej w przyszłości windy, należy stosować kolejność
technologiczną wynikającą z projektu robót budowlanych części konstrukcyjnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.

7.

8.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SST-02.00 –ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem
nadproży oraz filarków w przejściach komunikacyjnych
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych
projektowanych na każdej kondygnacji w miejscach budowy przejścia komunikacyjnego
do planowanej w przyszłości windy.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie przejścia komunikacyjnego do planowanej w przyszłości
windy
W zakres robót wchodzi:
- Filarki ścienne,
- Nadproża.
- Zgodnie z projektem budowlanym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej
dla konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych
wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo
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wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
póz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie,
• nazwa wytwórni i miejscowości,
• masa worka z cementem,
• data wysyłki,
• termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz
z wynikami badań.
e) Warunki magazynowania 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),
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu
i nie mieszały się.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną
w Wytwórni.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami
powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była
magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
2.2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub /
oraz z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami
normy. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem
i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych,
ścianek, płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
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- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
3) do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- nożycami,
- prostowarkami,
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.
4) do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu
drogowym.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone
na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty związane z wykonaniem elementów żelbetowych należy prowadzić
zgodnie z Polską Normą
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
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Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie
w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie
potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy
itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2.

Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.
5.2.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych jest niedopuszczalne.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie
i względem deskowania nie może ulec zmianie.
5.2.5.

Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
5.2.6.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
betonu

5.2.6.1. 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.
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5.2.7. Pielęgnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega
na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli i badań
6.1.1.

Deskowania
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu
samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i
obróbki betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
(ST-00).
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania
ogólne”(ST-00).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-88/B-06250 Beton zwykły
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości
objętości
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne
5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz.
676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 t.j.).
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SST-03.00

ROBOTY MURARSKIE

CPV – 45262500-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru
konstrukcji murowych budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robót jak w poz.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły, pustaków ceramicznych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych
materiałów
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga
pisemnej zgody Inspektora.
Elementy murowe
Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych.
- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w
zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej
od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.
- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich
wytrzymałość średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na
konstrukcje oraz warunków środowiskowych.
Zaprawy do murowania
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:
- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy
ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej
doświadczalnie receptury,
- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
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3. SPRZET.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o
wymuszonym działaniu
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika,
młotka.
4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich Beda wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:
1. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
2. sprawności stosowanego sprzętu.
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub przeprowadzać badania we własnym
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogólne
Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu
stanu surowego budynku.
W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy
Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur
powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi
procedurami technologicznymi.
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie
niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m,
należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie.
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość ok. 15 mm od lica
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od
średnicy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów
wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-10020.
6.2. Zgodność z dokumentacja
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
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uwzgledniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór
40 techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Program badan. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią
następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystąpienia do badan. Badania należy przeprowadzać zarówno
w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót
murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące
przystąpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest
zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Opis badan. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy
grubość
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru
przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i pionowych
zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz
przez
pomiar wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z
dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem
murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub
poziomnica wężowa.
Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka
milimetrowa.
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać
wartości podanej w normie.
Ocena wyników badan. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane
roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż
jedno z badan dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich
części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku uznania całości lub
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części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca
badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień
normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub
nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badan.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej dla murów grubych (
mających grubość jednej cegły i więcej ). Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mierzy się
w m2 ( metr kwadratowy ). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza się w m2 ( metr
kwadratowy ). Podczas obliczania murów miedzy kondygnacjami przyjmuje się wysokość
od wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy się w mb
ich
rzeczywistej długości. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji
wg dokumentacji projektowej.
Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3
Cześć konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad
0,01m3 .
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawa
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące
dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
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- wykonanie murów,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania
przy odbiorze.
[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żżelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan
[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia
w elementach z autoklawizowanego betonu komórkowego
[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodności
[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cześć 2: Zaprawa
murarska
[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
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SST-04.00 INSTALOWANIE DRZWI
CPV 45421115-3
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i
osadzenia drzwi wg projektu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 osadzenie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST-00.00.00..
1.4.1. Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej i dybli.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,
zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi drewnianych są:
- skrzydła drzwiowe,
- elementy łączące,
- okucia,
- akcesoria;
Stolarka w kolorze białym ,skrzydła wzmocnione- płyta otworowa , tuleje wentylacyjne ,
Drzwi pełne do pomieszczeń biurowych, Ościeżnica regulowana opaskowa. Ponadto celem
prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się ,zastosowanie kotew mocujących
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót.
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3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te
wyroby przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B10087/96.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych,
rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń
wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno
wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm;
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;
- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna
przekraczać ± 1mm;
- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej
do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań,
zgodnie z ich przeznaczeniem.;
- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;
Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o
temp.
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%.
7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 skrzydeł drzwiowych i 1 szt. ościeżnic.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do
wmontowania
należy sprawdzić:
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- zgodność wymiarów;
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz
funkcjonowania okuć;
- zaświadczeń o jakości i świadectw;
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m2 skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaż ościeżnic,
- zawieszenie skrzydeł,
- oczyszczenie podłoża,
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j.).
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 .
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
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SST-05.00 KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH
CPV 45431100-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających
na wykonaniu podłóg z płytek gresowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 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 podłóg z płytek.
1.4. Określenia podstawowe
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i
wielowarstwowe. Podłożem, na którym są układane, może być strop
międzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych
układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu
(często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych
funkcjach) i posadzki.
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany,
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach)
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych,
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę
(podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej
wykończeniem
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi
powinny,
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej.
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych.
Na podłożu układa się:
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa,
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,
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• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego
materiału posadzki,
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa
lub spoiwo bitumiczne),
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających",
• gruntowanie nawierzchniowe
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00.”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-00. 00.00.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
Płytki terakotowe-gres –klasa antypoślizgowa min. R.10 o wymiarach 20x20 cm w
kolorach zróżnicowanych wg projektu wykonawczego
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki klmatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez
producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym
będzie wykonywana posadzka.Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika
budowy.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.3. Posadzki ceramiczne
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO.
Dzielą one płytki wg:
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi
metodami;
nasiąkliwości wodnej:
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością,
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki
terakotowe.
– płytki gres lub terrakota - V klasa ścieralności , klej o podwyższonej odporności na
obciążenia.20x20 cm przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej odporne na
plamy, płytki w kolorze wg projektu
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 2 mm w kolorze ciemnoszarym np.
Mapei ,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN,
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu,
Połączenia dwóch różnych materiałów na posadzce należy zakończyć listwą
systemową Schluter
2.3. Składowanie materiałów
Warunki składowania Sika Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych
opakowaniach. Materiał najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
ZS Nr 10 Gdyni ul. Leopolda Staffa 10-przebudowa części pomieszczeń w segmentach
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A,B i C oraz remont pomieszczeń sanitarnych
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach
EUR.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład
pływający).
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się
warstwą
grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami
metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w
pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące
powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na
tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki.
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma
wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa
podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu
może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach.
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i
gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących
powierzchnię.
5.2.2. Wykonywanie posadzek
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku,
przy fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach
odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od
wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny
być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub
innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością,
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki
tarakotowe..
Posadzka - płytka gres 60x60 cm, np. firmy Paradyż seria MISTRAL kolor Ochra
Cokoły gresowe w narożnikach zewnętrznych fazować, styk wypełnić fugą, przeszlifować
ostre krawędzie. Cokół przycinany z płytek gresowych zakończyć listwą Schluter.
Łączenia posadzki PCV z posadzką z gresu oddzielić listwą systemową Schluter.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne”.
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru
robót są dokumenty:
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne
do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, dziennik budowy,
certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, Polskie Normy i aprobaty techniczne
określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów
podłóg. W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych
odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i
podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania
wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów,
podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.
6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży,
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją
techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z
projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań
międzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności
lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
- przyczepności okładziny,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.
7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 i m cokolika .
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w
budownictwie.
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie
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zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa
zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich
jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez
upoważnione laboratoria.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie
spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach
robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem
warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się:
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża,
sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na
próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1
mm,
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów
podłogowych,
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej
podłogi z dokumentacją projektową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji
podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj.
podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołów odbiorów międzyfazowych.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne
właściwości techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i
poziomnicy,
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- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar
odchyleń od prostoliniowości, pomiar
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie,
należy przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas
wykonywania posadzki.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
-montaż i zakup listew systemowych Schluter do cokolików i połączeń różnych
materiałów
posadzkowych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
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SST-06.00 INSTALOWANIE ŚCIANEK I OKŁADZIN G-K
CPV 45421000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru ścian gipsowo-kartonowych .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 uzupełnień ścianek gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z
wełną mineralna.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji
zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót
wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem
do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku
zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć
wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Przy wykonywaniu prac związanych z przedmiotowym zakresem należy stosować
rozwiązania poparte odpowiednimi Aprobatami Technicznymi z okładzinami w
odpowiedniej klasie odporności ogniowej
a) ściany wewnętrzne
ściany działowe oddzielające pomieszczenia sanitarne:
- 2x płyta GK razem 2,5cm (wodoodporna)
- Szklana wełna mineralna gr.5,0cm
- 2x płyta GK razem 2,5cm (wodoodporna)
ściany działowe oddzielające pomieszczenia inne:
- 2x płyta GK razem 2,5cm
- Szklana wełna mineralna gr.7,5cm
- 2x płyta GK razem 2,5cm
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Ściany działowe należy wykonać w pełnym systemie z przyjętą izolacją akustyczną
Stosując izolację akustyczną należy przyjąć minimalną wymaganą wartość wskaźnika
R’A1:
- pomiędzy salami dydaktycznymi 45 dB
- pomiędzy salą dydaktyczną a korytarzem 40 dB
- pomiędzy pokojami do pracy administracyjnej 45 dB
Typ profilu „75” przy ściankach Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek
działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. .
Ruszt metalowy systemowy mocuje się przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw
między listwami - 600 mm. Elementami łączącymi listwy są strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia
się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę.
Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany
podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również
obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowokartonową. Wełna mineralna gr. 7 cm do wypełnienia ścianek.
3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr
BN- 86/6743-02,
5.3. Opis ogólny.
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna
konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego
z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany
jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z
ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m²
ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych
profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ
wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami
mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody,
pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy
zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia
się je dokładnie, co 600 mm ( w szczególnych przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie
są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się
z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno - lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju
zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości
pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo
nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem
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szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie
lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze
ścianki wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika
można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do
6,0 m. . Zabudowy rur wykonać na stelażu metalowym tak jak dla ścianek działowych.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani
rwał się nie powodując odklejania się rdzenia.
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I
gatunek)dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej
tabeli:
Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawędzi od Odchylenie powierzchni kierunku
przecinających się tynku od pionowego poziomego płaszczyzn od kąta
płaszczyzny i przewidzianego w odchylenia krawędzi dokumentacji
od linii prostej Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż
2mm i w liczbie nie 1,5mm/1m i ogółem 2mm/1m i ogółem nie 2mm
większej niż 2 na nie więcej niż 3mm w więcej niż 3mm na
całej długości łaty pomieszczeniach do całej powierzchni
kontrolnej o dł.2m 3,5m wysokości, oraz ograniczonej
nie więcej niż 4mm w ścianami, belkami, itp.
Pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości
7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w
budownictwie.
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Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa
zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi.
Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich
jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez
upoważnione laboratoria.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie
wytrzymałości,
równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków
podłoża
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach
robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem
warstwy
ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się:
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża,
sprawdzenie
grubości i ciągłości warstwy
62
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na
próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań
laboratoryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i
anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej
łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć
z
dokładnością do 1 mm,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1
mm,
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów
podłogowych,
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej
podłogi
z dokumentacją projektową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji
podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych.
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W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj.
podkładu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów
odbiorów
międzyfazowych.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne
właściwości techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i
poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach
kontrolnych pobranych w czasie
wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar
odchyleń od prostoliniowości, pomiar
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie,
należy
przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas
wykonywania
posadzki.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
63
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
-montaż i zakup listew systemowych Schluter do cokolików i połączeń różnych
materiałów posadzkowych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
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SST-07.00 PODKŁADY POD POSADZKI
CPV 45262320-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru warstwy podkładu pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 podkładów pod posadzki w obiektach kubaturowych .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie warstw podkładowych pod posadzki winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Sucha mieszanka podkładu samopoziomującego systemowego np.UZIN lub innej firmy
Materiały do gruntowania np.UZIN PE 360, UZIN NC 150 LUB INNE odpowiednie
środki firmy HENKEL, THOMSIT, KRIESEL.FARMACELL- podkład pod posadzki
PCV typu Tarkett.
2.2. Podkład z tłucznia
Ze względu na wysokie posadowienie poziomu posadzek projektuje się wykorzystać
nadmiar ziemi z wykopów, gruz ceglany i betonowy ,który należy rozdrobnić do
wykonania zasypki za ścianami fundamentowymi. Projektuje się 20 cm tłucznia zalać
zaprawą cementową.
2.3. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowe
Powierzchnie posadzek po skutych płytkach ceramicznych należy wyrównać podkładem gr
ok.3 cm z zaprawy cementowej.
3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach..
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4.2. Transport innych materiałów służących do wykonania podkładów
samopoziomujących Środki transportu ogólnodostępne .Materiały workowane
,transportowane na paletach.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu podkładów pod posadzki zgodnie z polskimi normami i
wytycznymi technologicznymi producenta
5.3. Opis ogólny.
1. Podkłady pod posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać
m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków, rozmieszczenie
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
5.4. Wykonywanie warstw podkładowych
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma
wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa
podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Uzyskuje się równą,
poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów
wyrównujących powierzchnię.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
- sprawdzenie wykonania podkładu,
7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia podkładu samopoziomującego w m2 .
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Powierzchnia podkładu pod posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię
poziomą lub o określonym spadku, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni
mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż
3mm. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny
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być większe niż+/- 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny
powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej wylewki samopoziomującej ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”;
- Polskie normy:
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
PN-EN 13892-7:2004Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7:
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła.
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SST-08.00.00. KŁADZENIE POSADZEK Z WYKŁADZIN
PCV
CPV 45432111-5
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek z wykładziny PCV zgrzewanej.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 posadzek obiektach wykładziny PCV zgrzewanej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
2.1.1.Wykładzina PCV
Wykładziny PCV – heterogeniczna wg parametrów określonych w projekcie
wykonawczym Wykładziny należy układać na wylewce samopoziomującej. Akustyczna,
antystatyczna, wielowarstwowa wykładzina winylowa, wzmocniona nietkanym włóknem
szklanym, z nadrukowanym wzorem ze sprasowanymi chipsami PCV w całym przekroju
warstwy użytkowej - warstwa użytkowa z 100% PCV (o min. grubości 0.65 mm),
Właściwości akustyczne - parametr akustyczny min. 19 dB wyciszenie. Produkt z
systemem zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu- np. Protecsol® wzmocniony
fabrycznie promieniami UV, ułatwiający czyszczenie oraz eliminujący regularną potrzebę
zabezpieczenia powierzchni wykładziny (brak konieczności nakładania dodatkowych
powłok ochronnych - akrylowania, metalizacji). Produkt nie może zawierać metali
ciężkich (ołów, kadm), barwników z dodatkiem rozpuszczalnika, komponentów uznanych
za rakotwórcze, formaldehydów oraz PCP (Pentachloropentanolu musi być w 100%
zgodny z przepisami REACH. Emisja lotnych związków organicznych < 70 μg/m3
(TVOC po 28 dniach – ISO 16000 -6). Produkt z Certyfikatem LEED. Cokoły o wys.
10cm należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę. Kolorystyka i wzór na
posadzce bezwzględnie do zachowania przez Wykonawcę – wg projektu wykonawczego.
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Zróżnicowana kolorystyka stanowi element zasadniczy wystroju wnętrza i nie może być
zmieniana- dopuszcza się materiał alternatywny lecz spełniający określone parametry.
3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach
EUR.
Każda rolka jest opakowana papierem pakowym z naklejką firmową, rolki na palecie są
nieruchomo zbandowane. Palety z całą zawartością są dodatkowo obłożone przemysłową
folią termokurczliwą.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta
5.3. Opis ogólny.
Podkłady monolityczne i samopoziomujące należy wykonać zgodnie z odpowiednią
specyfikacją dotyczącą podkładów ST B-40.15.00. Posadzki z wykładzin rulonowych są
jako jednorodne bez warstwy izolacyjnej. Układane na podłożu betonowym z masy
samopoziomującej. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów dyspersyjnych (wykładziny
o powierzchni do 20 m2 można układać za pomocą taśm dwustronnie klejących).
Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Układa się je w temperaturze
powietrza min. 18°C. Nacięcie rowków poprzez frezowanie ręczne lub maszynowe i
wykonanie spoin dwuskładnikową masą poliuretanową, W celu uniknięcia różnicy w
odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej
serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami
rolek. W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy
przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. O wadach widocznych
należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny. Przed
instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C).
Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć
je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do
nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin
winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Trasowanie i przycinanie
Arkusz w czasie instalacji kurczy się na długości i rozszerza na szerokości. Z tego powodu
przy docinaniu arkuszy należy uwzględnić dodatkową długość (około 10 mm na każdy
metr długości arkusza), ale nie więcej niż 100 mm.
Klejenie
Klejenie stanowi podstawę doskonale ułożonej podłogi. Wykładzinę należy kłaść na ciągle
mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy
pomocy walca należy walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż arkusza
oraz usunąć nadmiar kleju. Po instalacji należy się upewnić, że pomieszczenie jest dobrze
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wietrzone. Świeżo ułożona podłoga nie powinna być używana do momentu całkowitego
wyschnięcia kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.
Zgrzewanie
Po wyschnięciu kleju (z reguły następnego dnia), podłogę można zgrzewać. Zgrzewanie
ma na celu uzyskanie efektu dekoracyjnego bądź idealnie higienicznej podłogi.
· używać dyszy do szybkiego zgrzewania o średnicy 5 mm
· temperatura zgrzewania: 350 °C
6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
· sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
· sprawdzenie wykonania podkładu,
· sprawdzenie poprawności wykonania posadzki.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.3 Jednostki obmiarowe:
1 m2 – powierzchnia posadzki
1 m - długości progów i spawów
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór posadzki powinien obejmować:
1.Sprawdzenie zgodności dokonanych robót z dokumentacją projektową.
2.Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
3.Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów
w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
· sprawdzenie połączenie posadzki z podkładem,
· sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4 cm wg wskazań
Inspektora Nadzoru,
· sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienie szczelin
dylatacyjnych,
· badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości
szczelin szczelinomierzem,
· oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów.
· sprawdzenie grubości - wyżej określono sprawdzenie grubości, oddzielne bada się
grubość warstw podkładowych a grubość materiału bada się zgodnie dokumentacją
techniczną i ustaleniami producenta –certyfikaty Powierzchnia posadzki powinna być
równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna
wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą
kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż+/- 5mm na całej długości
lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
Powierzchnie z wykładzin PCV muszą być bez śladów mechanicznych zarysowań,
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uszkodzeń i przebarwień. Powierzchnie równe bez zmarszczeń i pęcherzy. Styki klejenia
pomiędzy płaszczyznami muszą być niewidoczne.
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STB-00.00.00
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni posadzki , która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża, - ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowania”
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SST-09.00.00 MALOWANIE
CPV 45442100-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy 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 robót malarskich wewnętrznych .
1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących
zasad:
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie
ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych
na konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z
użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych
powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież
ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk
tłustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych,
ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę
wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać
zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych,
narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym
kremem ochronnym,
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu,
ołowiu, fluatów.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:
-farba akrylowa biała – do sufitów ,biegów schodów.
- farba lateksowa do ścian
-farba winylowa – malowanie drzwi ,obudów drewnianych kaloryferów, parapetów
podokiennych, rur metalowych ,drzwiczek ościeżnic istniejących drzwi, kraty ,balustrady
klatki schodowej , cokoliki i podstopnice.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 .
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3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich
Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni
Pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania
3.2.1. Malowanie pędzlem
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim
czasem schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do
nanoszenia tą techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Farby i
emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie
(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe,
olejne i alkidowe nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcierając w podłoże. Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania
powierzchni pionowych należy na ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w
kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do
powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do
dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej powierzchni.
Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla,
można stosować wyrównywanie powierzchni płaskim pędzlem. Szybko schnące i
zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą
ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się
nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej
już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi pędzel należy co
pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim
rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą
z mydłem.
3.2.2. Malowanie wałkiem
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe,
olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o
długim włosiu, których użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby
rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z
gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie
części: wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na
której można odcisnąć nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają
specjalną siatkę). Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w
farbie, a następnie przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu
równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany
wałek prowadzi się po malowanej powierzchni równoległymi pasami, które
powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym
kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.
Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające agresywne
rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać
większą ilość farby i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie
wracać na pomalowane miejsca, gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej
już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi wałek co
pewien czas (określony przez producenta wyrobu) należy dokładnie umyć w
rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą
z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy użyciu wałka. Trudności pojawiają
się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00.
4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi,
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
4.2. Warunki składowania
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej
120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 .
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić
właściwą ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać
uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego
przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej
technologii malowania
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują
wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można
malować podłoża po 7 dniach,
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami
wskaźnikowymi Hydrotest.
Warunki przystąpienia do robót
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni
naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach.
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie
może nastąpić spadek poniżej 0°C.
Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej
+5°C,
lecz by w ciągu doby nie
następował spadek temperatury poniżej 0°C,
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c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane
i przechowywane w temperaturze +5°C.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i
wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem
Powierzchnia betonu i żelbetu:
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.
Podłoża tynkowe:
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego
celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych
podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyścić,
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i
uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem
szarego mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakościowym),
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną
farbą
emulsyjną (farba: woda = 1:6) pod malowania farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.
5.4. Prace przygotowawcze do malowania
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki
materiałów, sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura
łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.
Przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych.
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od
rodzaju tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych
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czynności. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu
usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed
malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza
przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny
wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas
silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i
pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową.
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych
gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych
pęknięć elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą
klejową lub warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc.
roztworem wodnym mydła szarego. Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy
wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a potem wymalować tak jak nowy tynk.
Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą
olejną najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową
warstwę farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba
emulsyjna, farbę olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do
usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W
pomieszczeniach zawilgoconych, źle izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających
dość często na malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba)
niedające się zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo
szkodliwe dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie
zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu jego występowania. Jeśli
zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). Stosując impregnat,
należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki
tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi,
zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju
mikroorganizmów.
5.5. Wykonywanie powłok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się
rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości
3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać
pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb
przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu
pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do
podłogi - przy malowaniu ścian.
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
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niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych.
Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na
etykietach tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre
farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i
wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. Malowanie wykonywać 2krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) stosuje
się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę
handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę
farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej.
Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych,
pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne”.
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach
(w temperaturze +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7
dniach,
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych –
nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania obejmują sprawdzenie:
• wyglądu zewnętrznego,
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
• 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 wykonanepowłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakości materiałów malarskich,
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynków,
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i
schnięcia powłok.
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
f) sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości materiałów i
podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho,
szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń,
jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
W m2 powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.2.1. 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 i
5.3..
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.2. 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, 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.
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża,
prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie
- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów
8.4. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem
i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i
nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty
mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych
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napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru,
roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem
wartości robót.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet.
Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawa1998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
81
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST-10.00.00 Instalacja sanitarne
CPV 45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Wstęp
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania elementów wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla potrzeb socjalno-bytowych – umywalki w 3
pomieszczeniach.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:
1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Materiały
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną.
Instalacja wody zimnej i ciepłej
Wodę należy doprowadzić do wszystkich 3 lokalizacji umywalek (wg. projektu). Na
zasileniu istniejących pionów wodociągowych na instalacji zimnej wody i ciepłej wody
użytkowej zamontować zawory odcinające. Średnice zaworów przyjąć o dymensję
mniejszą niż średnica przewodu.͒ Rozprowadzenia do poszczególnych pomieszczeń
sanitarnych wykonać z rur PEX/Al./PEX w systemie trójnikowym. System odporny jest na
korozję oraz tworzenie złogów bakteryjnych w instalacji. Przewody rozprowadzające oraz
podejścia do poszczególnych przyborów prowadzić w bruzdach ściennych ze spadkiem w
kierunku przyborów sanitarnych. Prowadząc przewody w bruździe ściennej , należy tak
przewidzieć głębokość bruzdy , aby grubość warstwy zaprawy zakrywającej rury była nie
mniejsza niż 30 mm. Bruzdę należy zazbroić siatką RABITZA .
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje się grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych z budynku do istniejących
poziomów kanalizacyjnych z wykorzystaniem maksymalnie istniejącej kanalizacji
sanitarnej. Dodatkowo projektuje się kilka nowych pionów kanalizacyjnych które należy
włączyć do istniejących poziomów pod posadzką obiektu.
Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych na wyższych kondygnacjach budynku
odprowadzić poprzez projektowane piony kanalizacyjne. Piony kanalizacji sanitarnej przed
włączeniem do poziomów zaopatrzyć w otwory rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarnej
należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewkami.
Jeśli okaże się iż jakikolwiek pion wymaga wymiany należy go zdemontować i
wymienić!
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Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją
inwestycji.
Transport i składowanie
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie
zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC,
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury
można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w
pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z
możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne
warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w
ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej
wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt
niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w
stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposażenia
oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w
pojemnikach.
Wykonanie Robót
5.1. Instalacja wodociągowa
5.1.1. Wymagania ogólne
Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr
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75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną
przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej.
5.1.2. Montaż przewodów
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.
Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów
przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od
grubości ściany lub stropu.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez
najwyżej położone punkty czerpalne.
5.1.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów
instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić
protokół.
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej Roboty izolacyjne należy rozpocząć po
zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne
5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaż rur
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem
ujawnienia ewentualnych uszkodzeń.
Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy
powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy
stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane pod posadzką
zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz
zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę.
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio
położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we
wgłębieniu kielicha sprawdzając:
- Czystość wgłębienia kielicha
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu
olejów lub smarów jest niedopuszczalne.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanału.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje
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(czyszczaki).
5.2.2. Badanie szczelności
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-B10735:1984 - wersja polska. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem
rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność,
poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z
poziomem.
Kontrola jakości Robót
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów
użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Obmiar robót
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót:
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem
jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia,
kształtki
c) kpl - dla prób działania, uruchomień
Odbiór robót
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy
wykonywaniu prac.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót
poprzedzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót:
- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary
otworu
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku
bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem
- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części
wewnętrznej instalacji
8.2. Odbiór techniczny – częściowy
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów
ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach
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nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru
częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami,
normami i wytycznymi.
8.3. Odbiór techniczny – końcowy
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić
ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca
zobowiązany jest
do ich poprawy na własny koszt.
Podstawa płatności
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy
Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą.
Normy
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)
PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie (oryg.)
PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie
przewodów – Metody uproszczone (oryg.)
PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie ścieków – Terminologia (oryg.)
PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułoŜonych w ziemi w róŜnych
warunkach obciąŜenia – Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1444:2002 Przewody włókno-cementowe – Wytyczne dotyczące układania i
wykonywania na budowie (oryg.)
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów i ich części
składowych przeznaczonych do gromadzenie wody
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
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PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2:
Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia
PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3:
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