SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU FILHARMONII POMORSKIEJ W TYM WEWNĘTRZNEJ
KLATKI SCHODOWEJ NA SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I KONIECZNE POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE Z MONTAŻEM DŹWIGU ORAZ PRZEBUDOWĄ
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WOD-KAN, C.O., PPOŻ., TELETECHNICZNYCH

SST - 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

BRANŻA BUDOWLANA
SST - 1.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

SST - 1.02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
CPV 45262300-4 Betonowanie.

SST - 1.03 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

SST - 1.04 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

SST - 1.05 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych.

SST - 1.06 RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

SST - 1.07 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

SST - 1.08 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie.

SST - 1.09 ŚCIANKI G-K
CPV 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych.

SST - 1.10 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.

SST - 1.11 ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE
CPV 45410000-4 Tynkowanie.

SST - 1.12 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

SST - 1.13 ROBOTY OKŁADZINOWE
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek.

SST - 1.14 POSADZKI
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykonanie podłóg.

SST - 1.15 DŹWIG OSOBOWY
CPV 45313100-5 Instalowanie wind.

BRANŻA SANITARNA
SST - 2.01 WENTYLACJA
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.
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SST – 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000-7

Roboty budowlane.

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogólne, zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU FILHARMONII POMORSKIEJ W TYM
WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ NA SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KONIECZNE POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE Z MONTAŻEM
DŹWIGU ORAZ PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WOD-KAN,
C.O., PPOŻ., TELETECHNICZNYCH

ADRES INWESTYCJI:

UL. ANDRZEJA SZWALBEGO 6, 85-080 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY,

UL. ANDRZEJA SZWALBEGO 6, 85-080 BYDGOSZCZ
WYKONAWCA PROJEKTU:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ARCHITEKT JOANNA GOŁATA,
UL. GALLA ANONIMA 11/12, 85-790 BYDGOSZCZ

Budynek będący przedmiotem przebudowy to obiekt zabytkowy, nr rejestru zabytków A/269, zbudowany w latach 1953-1958.
Należy postępować zgodnie z ustawą z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami. Wszystkie prace należy
wykonywać pod nadzorem konserwatorskim i zgodnie z Decyzją MKZ na pozwolenie na prowadzenie robót.
Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy części pomieszczeń budynku Filharmonii Pomorskiej na szyb dźwigu
osobowego dla osób niepełnosprawnych i konieczne pomieszczenia towarzyszące z montażem dźwigu i przebudową wewnętrznych
instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o., ppoż, teletechnicznych .
Przebudowa obejmuje wewnętrzną boczną klatkę schodową K4, część pomieszczeń piwnicznych byłego ukrycia TOPL
zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanego szybu i część pomieszczenia WC na parterze.
Niniejszy Projekt Budowlany wraz Decyzją o pozwoleniu na budowę oraz z zatwierdzonym Projektem Wykonawczym jest
podstawą wykonywania robót budowlanych.
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do
zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla kubaturowych
obiektów użyteczności ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1.
i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
• Dokumentacja Projektowa
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich
w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90,
w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak
w Normach aktualnych, przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją
Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami
a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej,
Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
1.3.
Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót.
Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST to należy je wykonać,
a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.4. Niektóre określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając
mu wykonanie robót.
2. Konserwator zabytków − osoba zajmująca się z racji sprawowanych funkcji w administracji publicznej (tzn. działający
w ramach uprawnień nadanych im przez ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) ochroną zabytków. Formalnie
tytuł konserwatora zabytków przysługuje wojewódzkim konserwatorom zabytków.
3. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Kontraktu.
4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
5. Inżynier- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie
monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa.
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6.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
7. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujących niniejsze zadanie.
8. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.
9. Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.
10. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane w Kontrakcie według
ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz odpowiadającą jej ceną jednostkową.
11. Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia
i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiące Plac Budowy.
12. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń
zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
13. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
14. Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone w ramach Kontraktu.
15. Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót, lecz bez Urządzeń czy
innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych.
16. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
17. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
19. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Dokonywana jest
na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów technicznobudowlanych, Polskich Norm oraz warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości. Jest udzielana przez
jednostkę aprobującą, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postępowania. Nie jest
przeznaczona do powszechnego stosowania, wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.
20. Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela,
stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw
Unii Europejskiej
21. Znak budowlany - znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być udostępniony na rynku
krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy
i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:
• Dziennik Budowy,
• Księgę Obmiaru Robót,
• Dokumentację Projektową,
• Specyfikacje Techniczne.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Budowlanego.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
1.5.3.1 Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę.
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacją
Projektową
1.5.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
1.5.3.3 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.
1.5.3.4 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
1.5.3.5 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3.6 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją
Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować
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takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu.
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt.
d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
• możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposób aby zapewnić
warunki ewakuacji.
1.5.09. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Plan bezpieczeństwa
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inżyniera.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
zawierać takie informacje jak:
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,
- plan działania w związku z organizacją ruchu,
- działania przeciwpożarowe,
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,
- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia
do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
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 Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany
pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania
skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2. MATERIAŁY
2.1. 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 Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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 ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
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 i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 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 Inżyniera, 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
5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.
Program Robót
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót
w określonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów
i zadań kontraktowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Zasady ogólne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać.
• W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności
energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.
• Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę,
usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.
• Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości
spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych
dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.
6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu państwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.
6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego
obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich
korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie
cywilnym lub karnym.
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Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami I prawami ochronnymi wymagać będzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać
będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach,
pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.
6.1.6. Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami technicznobudowlanymi.
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty
wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą
być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu
robót budowlanych (art. 51 ust.).
6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę
postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.
Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
- z Polską Normą,
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
6.3. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•
Polską Normą
•
aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:
•
Kierownik Budowy,
•
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
•
Inżynier,
•
Projektant,
•
Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
•
Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na
budowie.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą
i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
•
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
•
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
•
uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,
•
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
•
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
•
uwagi i polecenia Inżyniera,
•
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
•
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, i końcowych odbiorów Robót,
•
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
•
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
•
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
•
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
•
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
•
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
•
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania
się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach musi
zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inżyniera oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inżyniera
i nadzoru autorskiego.
6.5.2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze
Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera stanowi podstawę do rozliczeń.
Za Roboty nie odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności.
W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.
6.5.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.
Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te
zostaną przedłożone Inżynierowi.
Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu.
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu 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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera na piśmie.
7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej
przerwy w Robotach.
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów Robót
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające.
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji robót.
Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
•
Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót
•
Dziennik Budowy
•
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
•
Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
•
Obmiar robót podlegających odbiorowi
•
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami oraz przepisami obowiązującymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić:
• Dokumentację Projektową powykonawczą
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,
• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami technicznymi urządzeniom
zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie, są karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
• oceny kosztorysowej,
• oceny - czy urządzenia nie są uszkodzone oraz czy są sprawne technicznie.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) przejęcie odcinka lub części Robót,
c) przejęcie końcowe,
d) przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wykonania).
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w obecności Wykonawcy.
8.3. Przejęcie odcinka Robót
Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego odcinka, w odniesieniu do
którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejęcie części Robót
Przejęcie części Robót dotyczy:
a)
każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez
Zamawiającego,
b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem.
8.5. Przejęcie końcowe Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia
Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 ST.
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W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót
zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Ogólnych, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia których
Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancyjnym).
8.6. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
• Specyfikacje Techniczne,
• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zaleceń,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.7. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Rozliczenie Ostateczne.
Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości
zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
Przedmiaru Robót.
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Plac
Budowy,
• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż
oraz demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:
• rekultywacji terenu,
• wywozu odpadów
9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:
• dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne zabezpieczenia),
• uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu
Robót i likwidacji Placu Budowy.
9.2.2. Podstawy płatności
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
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•

dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu
Budowy,
• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
• demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych,
• prace porządkowe.
9.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:
• wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,
• wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
• zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; dane:
organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych
• posiadać wymiary 90 x 70cm,
• napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego,
o wysokości co najmniej 4cm,
• tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Wymagania ogólne
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej
lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi
w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót określonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
2. Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.
7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.
9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2011 Nr 19, poz. 279 Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia do użytku
w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” (sygnatura OIN 5/2011) z późniejszymi
zmianami.
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 26.06.2012 r.,poz.739).
12. Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 poz.147 z późn. zm.)
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Roboty w zakresie burzenia.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
wyburzenia ścianek i przekucia w istniejących budynkach,
1.4.
Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu
budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
Odpady niebezpieczne - odpady posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne,
nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość
zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą
być nieznaczne.
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
• lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
• zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiorników i cieków wodnych
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty zakończenia robót.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST.
2. MATERIAŁY
2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów
Nie dotyczy.
2.2. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego montażu, powinno odbywać się w warunkach zapobiegających
zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Pozostałe materiały nie nadające się do użytku, posegregowane zgodnie z obowiązującymi przepisami składować w wyznaczonych i
oznakowanych miejscach. Gruz należy zabezpieczyć przed pyleniem.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących
odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone
osoby.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały i odpady mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu. Urządzenia transportowe do przewozu gruzu powinny
być odpowiednio przystosowane, zabezpieczone przed pyleniem np. płachtami brezentowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy
teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.
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Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu
dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć
czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu
budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół
z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt
ochrony osobistej.
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Prace porządkowe
Po rozebraniu obiektu należy splantować teren i posiać trawę, a śmieci bytowe i odpady porozbiórkowe wywieźć i zutylizować.
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania
odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy
usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbiórki gruz, odpady oraz pozostałe śmieci należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na
samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione bezpośrednio przy pracach
rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania .
• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego.
• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję
o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.
• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i przy
wietrze o prędkości ponad 10 m/s2
• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte.
• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. Podnoszone fragmenty
konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji.
• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p-pożarowy.
• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych
przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV
• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty
bezpieczeństwa.
• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych.
• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika.
• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).
• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych
oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani
pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne
• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną
i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegają Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca
robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
m
2
•
m
3
•
m
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•

szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu robót oraz zachowania
warunków podanych w niniejszej Specyfikacji.
Ostateczny odbiór robót będzie dokonany przez komisję odbiorowi wyznaczoną przez inwestora.
Odbiór będzie prowadzony wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB
Do dokumentów odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umową dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego następujące dokumenty:
- ustalenia technologiczne
- dokumentację powykonawczą – geodezyjna mapa powykonawcza
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Warunki ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy
służących do sporządzenia i przekazania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. 2001 Nr 152, poz. 1737)
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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SST – 1.02 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
CPV 45262300-4 Betonowanie.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych, żelbetowych i zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
Wykonanie konstrukcji fundamentów,
Wykonanie konstrukcji betonowych
Wykonanie konstrukcji żelbetowych
1.4.
Określenia podstawowe
Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, składającej się z kruszywa,
cementu i wody.
Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako minimalne
w elementach żelbetowych.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym odpowiednim normom.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi projektowe
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Materiały konstrukcyjne
Beton monolityczny
• fundamenty: C20/25
• rdzenie, filary, belki, wieńce i wylewki: C20/25
• chudy beton C8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa: A-III (34GS) #8 i #12
Stal profilowa: S235JO
Elementy murowe z cegły silikatowej: klasa wytrzymałości 15 MPa, gęstość 15 kN/m3
Elementy murowe z bloczków betonowych: klasa B20 (C16/20)
2.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne
Kategoria korozyjności atmosfery zgodnie z PN-EN ISO 12944-2
• Elementy wewnętrzne C1
Trwałość ochronnego systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944-5
• okres średni (M)
Wytyczne doboru systemu malarskiego
• Elementy wewnętrzne - system AK nr A2.02 wg z PN-EN ISO 12944-5
Sposób przygotowania powierzchni Sa 2½ zgodnie z ISO 8501-1
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwórni.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na placu magazynowym z podziałem wg wymiarów i gatunków
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający
uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót betowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót betowych powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu,
gwarantujących odpowiednią jakość robót. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych.
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
5.2.
Szczegółowe zasady wykonania Robót
Układanie mieszanki betonowej
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Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny
z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna
przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana
przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. W zależności od wielkości elementu
betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami:
• poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się w przypadku niezbyt
dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed
rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy,
• poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach betonowania
i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich
betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku
do położonych wyżej,
• warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w
przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez
wibrowanie.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych: wibratorów
wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też zagęszczać
przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i
rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Beton dojrzewający należy pielęgnować:
1) chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru
i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
2) utrzymywać w stałej wilgotności:
•
3 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,
•
10 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C
i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 6 h w dzień, a w następnych dniach - co najmniej 2 razy na dobę.
Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
3
•
m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodność, oznakowanie i etykietowanie
4. PN-EN 1354:2006 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
5. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt A5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe- Instytut
Techniki Budowlanej – Warszawa 2013
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SST – 1.03 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych elementów betonowych stykających się z gruntem.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku
węgla.
1.5.
2.

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych lub z folii PE powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku,
w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach i
świadectwach ITB.

2.2.

Wymagania szczegółowe dla materiałów
Materiały izolacyjne zgodnie z dokumentacją projektową odpowiadające wymaganiom podanych w kartach technologicznych
stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.3.

Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
własności technicznych.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu
palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
Hydroizolacje powinny:
• stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary
wodnej
• ściśle przylegać do izolowanego podkładu, nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych
wgłębień lub wybrzuszeń
• nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów, różnej klasy
odporności, jako równorzędnych zabezpieczeń
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np.
słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przenikanie wody między przewodami lub elementami, a izolacją.
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Podczas wykonywania robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
możliwością zawilgocenia lub zalania wodą.
5.2. Przygotowanie podłoża
Należy usunąć wystające nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi.
Następnie, przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.
5.5. Izolacja z emulsji i mas
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach,
z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
Materiału nie należy stosować:
− na wilgotne podłoże,
− na podłoże smołowe,
− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 Wymagania ogólne
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości, terminu ważności
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru powierzchni izolacji jest:
2
•
m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Wymagania odbiorowe
Podłoże oraz każda warstwa izolacji powinna być osobno odebrana przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów, ich jakość,
− ilości zużytych materiałów
− przygotowanie podłoża,
− obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc,
− prawidłowość wykonania izolacji.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14909:2012

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości
PN-EN ISO 527-1:2012
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu –
Część 1: Zasady ogólne
PN-ISO 4593:1999
Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt C5 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków - Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2016
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SST – 1.04 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
- Wykonania i montażu konstrukcji stalowych
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych.
•
Stal profilowa S235 JO
•
Śruby kl. 5.8 (5)
Konstrukcyjne stalowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji projektowej.
Elementy ze stali konstrukcyjnej czarnej powinny zostać zabezpieczone przed korozją zgodnie z SST i Projektem.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
własności technicznych.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących
odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania i przy montażu konstrukcji.
Podczas transportu elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed odkształceniem oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu.
• Konstrukcja szybu dźwigu wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, malowane wg dokumentacji
projektowej;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Zakres kontroli jakości obejmuje:
a) na etapie wstępnym:
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów
- jakość łączników
b) po zakończeniu montażu:
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania oraz połączeń
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
kg
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji podlegają odbiorom.
Podstawę do odbioru konstrukcji stanowią:
•
Projekt techniczny.
•
Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów.
•
Dziennik budowy.
•
Dokumentacja powykonawcza.
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•

Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w dokumentacji
powykonawczej.
Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz
komfort jej użytkowania to może dojść do odbioru robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy
technicznej.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 1627:2012
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2011 Nr 19, poz. 279 Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia do użytku
w resorcie obrony narodowej „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” (sygnatura OIN 5/2011) z
późniejszymi zmianami.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt A10 Roboty spawalnicze- Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 2009
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SST – 1.05 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
CPV 45442200-9

Nakładanie powłok antykorozyjnych.

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczenia antykorozyjnego i p-pożarowego
konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego i p-poż. konstrukcji stalowych:
• przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną, Sa 2½ wg ISO 8501-1,
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:
-elementy wewnętrzne – kategoria korozyjności atmosfery C1
•
wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stalowych zestawem powłok p-poż.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w specyfikacji
SST-00 Wymagania ogólne.
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie - zabezpieczenie przed korozją poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania
agresywnego czynników atmosferycznych lub wody i innych substancji szkodliwych na konstrukcję.
1.4.2. Podłoże – powierzchnia, na którą nakłada się lub nałożono wyrób.
1.4.3. Powłoka gruntowa – pierwsza powłoka systemu malarskiego otrzymana przez nałożenie farby do gruntowania.
1.4.4. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
1.4.5. Powłoka międzywarstwowa – powłoka między powłoką gruntową a nawierzchniową.
1.4.6. Powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony znajdujących się pod nią
powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją,
oraz nadającą odpowiednią barwę.
1.4.7. Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka gruntowa,
stosowana zwykle pod następne powłoki.
1.4.8. Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo-ściernie
konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali
1.4.9. Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.
1.4.10. Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego zapewniająca
wymaganą trwałość.
1.4.11. Punkt rosy – temperatura przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego są preparatami (materiał powłokowy
ochronny) spełniającymi wymagania podane w Dokumentacji Projektowej.
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB.
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów.
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
2.2. System malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych
Warstwa gruntująca. Farba epoksydowa do gruntowania wysokocynkowa, szybkoschnąca, grubopowłokowa utwardzana
poliaminoamidem, dwuskładnikowa. Powłoka wytrzymała mechanicznie, o dobrej przyczepności do podłoża, odporna na działanie
czynników korozyjnych.
Właściwości materiału. zabezpiecza stal przed korozją podpowłokową i zapewnia odporność korozyjną w trudnych warunkach
atmosferycznych. Grubość powłoki min. 40 μm w stanie suchym
Warstwa nawierzchniowa. Emalia poliuretanowa dwuskładnikowa przeznaczona do barwienia na wybrany kolor RAL. Powłoka
dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych.
Grubość powłoki min. 30 μm w stanie suchym.
Prace malarskie powinny być wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgły).
Malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia i wilgotności względnej
powietrza zalecanych przez producenta.
Nakładanie kolejnej warstwy farby może być wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Wyroby malarskie należy przygotowywać do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami ich stosowania, określonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobów. Podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać warunków bezpiecznego
stosowania wyrobu, podanych przez Producenta.
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2.3. System malarski do zabezpieczenia p-pożarowego elementów stalowych
Specjalistyczny zestaw wyrobów malarskich przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych wykonywany jako
system trójwarstwowym, których środkowa warstwa (zasadnicza), pęczniejąca w warunkach pożaru, wykonana jest z farby
ogniochronnej. Pozostałymi warstwami są: warstwa podkładowa i warstwa nawierzchniowa
1) farba podkładowa dwuskładnikowa farba epoksydowa, utwardzana poliamidami,
2) farba nawierzchniowa dwuskładnikowa farba akrylowo – poliuretanowa z alifatycznym izocyjanianem.
Prace malarskie powinny być wykonywane w dni pogodne (bez deszczu i mgły).
Malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia i wilgotności względnej
powietrza zalecanych przez producenta.
Warstwa zasadnicza z farby pęczniejącej powinna być wykonywana w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż
+45°C, przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 85%. Temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3°C wyższa od
temperatury punktu rosy powietrza.
Nakładanie kolejnej warstwy farby może być wykonywane po wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Wyroby malarskie należy przygotowywać do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami ich stosowania, określonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobów. Podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać warunków bezpiecznego
stosowania wyrobu, podanych przez Producenta.
Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmować sprawdzenie:
a) wyglądu zewnętrznego,
b) przyczepności warstwy podkładowej do podłoża,
c) grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po wyschnięciu.
Sprawdzanie grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia oraz przyczepności
warstwy podkładowej do podłoża powinno być reprezentatywne dla całego zabezpieczenia ogniochronnego.
Zabezpieczenia ogniochronne powinny być wykonywane przez firmy licencjonowane i przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty
w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właściwości technicznych wyrobów malarskich oraz kontroli
wykonanych prac.
Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna być wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna
zawierać co najmniej:
• nazwę zabezpieczenia ogniochronnego według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,
• klasę odporności ogniowej zabezpieczonych elementów,
• nazwę firmy wykonującej zabezpieczenia ogniochronne,
• datę wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,
• protokół z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.
Warunki przygotowania podłoża.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być gładka, czysta, sucha, oczyszczona z kurzu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń.
W przypadku podłoża stalowego powinno się usunąć występujące odpryski spawalnicze, oraz zaokrąglić ostre krawędzie. Następnie
powierzchnię należy oczyścić metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2,5 lub Sa 2 według normy PN-EN ISO 85011:2008. Warstwę podkładową należy wykonać nie później niż przed upływem 6 godzin po oczyszczeniu elementu.
Warunki wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia.
Do wykonywania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana farba antykorozyjna. Grubość warstwy podkładowej
(po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 60 μm.
Warunki wykonania warstwy zasadniczej (pęczniejącej) zabezpieczenia.
Do wykonywania warstwy zasadniczej (pęczniejącej) zabezpieczenia należy stosować farbę systemową. Przed aplikacją, farbę należy
dokładnie wymieszać. Zaleca się nanoszenie farby metodą natrysku hydrodynamicznego. Można ją również nanosić za pomocą pędzla
lub wałka. Grubość warstwy zasadniczej zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej konstrukcji stalowej, wskaźnika masywności
przekroju zabezpieczanego elementu oraz temperatury krytycznej stali. Wymagane, minimalne grubości warstwy zasadniczej wg
wytycznych producenta.
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Kierownikowi Projektu numer partii towaru oraz aktualne wyniki
badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału.
Użyte materiały winny posiadać aktualne aprobaty ITB.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Prace będą wykonywane ręcznie przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub pistoletu natryskowego.
Sprzęt winien być zgodny z technologią nanoszenia określoną przez Wytwórcę materiału i zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST – 00 Wymagania ogólne
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem
zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materiałów muszą zapewniać zachowanie przez preparat
wymaganych właściwości. Produkt na bazie wody. Przechowywać i przewozić w temperaturze powyżej +10°C.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne
Zabezpieczenia antykorozyjne preparatami do powierzchniowego zabezpieczenia betonu i stali wykonywane może być tylko przez
Wykonawcą zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania
powłok ochronnych określonymi materiałami, co potwierdzone winno być odpowiednim świadectwem.
5.2.Przygotowanie podłoża
Wszystkie prace przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego należy prowadzić przestrzegając rygorystycznie wskazań i zaleceń
producentów stosowanych materiałów.
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Należy przygotować podłoża zgodnie z zaleceniami producentów użytych materiałów. Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego
rodzaju zabrudzeń. Wilgotność podłoża powinna być zgodna z wymaganiami Producenta.
5.3. Przygotowanie materiału
Materiały należy przygotowywać ściśle wg wytycznych producentów użytych środków.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę czy okresy gwarancji nie
zostały przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.
5.4. Metody nanoszenia
Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane z nanoszeniem materiału do
powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. Ilość warstw powinna zapewnić grubość wymaganą
w Dokumentacji Projektowej. Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności powietrza, a także wymaganych przerw technologicznych pomiędzy nanoszeniem
poszczególnych warstw.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
Kontrola robót obejmuje:
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
- stwierdzenie posiadania przez stosowane materiały Aprobaty Technicznej,
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powłoką ochronną
Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta (z dokładnością ±0,15).
Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmować sprawdzenie:
a) wyglądu zewnętrznego,
b) przyczepności warstwy podkładowej do podłoża.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
2
Jednostką obmiaru robót jest 1 m zabezpieczanej konstrukcji stalowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00 Wymagania ogólne
8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST, oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Dokumenty i dane:
• pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST
• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót
Zakres robót:
• zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenie Inżyniera lub inne dokumenty
potwierdzonego przez niego.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dzienniku Budowy.
9. PODSTAWY PŁATNIŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w SST – 00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena
czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
• PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena
czystości powierzchni - Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po
miejscowym usunięciu tych powłok.
• PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena
czystości powierzchni - Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami
powierzchni
• PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.
• PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody
przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
• PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania
techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja.
• PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania
techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja.
• PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
• PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk
• PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
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• PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
• PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
• PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt C3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne - Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 2004
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SST – 1.06 RUSZTOWANIA
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, eksploatacją i demontażem
rusztowań
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót budowlanych z zastosowaniem
rusztowań.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
Montaż i demontaż rusztowań mogą wykonywać jedynie przeszkoleni pracownicy z uprawnieniami.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
2.2.

Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1. Materiały
− Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
− Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
− Osłony z siatki,
− Daszki ochronne nad wejściami do budynku,

2.3.

Składowanie materiałów

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
własności technicznych.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST-00 Wymagania ogólne
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu rusztowań.
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -00 Wymagania ogólne

5.2.
Szczegółowe zasady wykonania Robót
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
− Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.
− Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu
i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.
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Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie
poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:
− 2 m dla linii NN,
− 5 m dla linii WN do 15 kV,
− 10 m dla linii WN do 30 kV,
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest
stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy.
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna byćuziemiona.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań atmosferycznych.
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na końcach
o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy
normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm.
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach
w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie
powinna przekraczać 20 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów
wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych
(montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań
nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Wymagania ogólne
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegają na:
− sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych
odchyłek,
− sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu zakotwień,
− sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,
− sprawdzeniu nośności wysięgników,
− sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,
− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,
− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,
− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty użytkującego.
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
m
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•
•

2

m
kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Odbiór robót na podstawie wymagań zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne
z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej
sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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SST – 1.07 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – montażu stolarki budowlanej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
montażu drzwi wewnętrznych
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Elementy stolarki budowlanej powinny mieć dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Współczynniki przewodzenia ciepła dla montowanej stolarki budowlanej oraz szczegółowe wymagania dotyczące okien i drzwi wg
zestawienia w projekcie.
Stolarka drzwiowa
• Drzwi wewnętrzne - drewniane, płytowe, wzmocnione, kolor okleiny drewnopodobnej wg zestawienia ujętego
w projekcie.
• Drzwi do pomieszczeń technicznych (maszynownia) – drzwi stalowe i drzwi stalowe p-poż. EI 60.
2.3.
Składowanie materiałów
• Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
własności technicznych
• Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
• Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
• Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania
Wykonawca przystępujący do wykonywania wymiany stolarki budowlanej powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn
i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu stolarki
budowlanej . Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.1.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Kontrola działania
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
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-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
2
•
m
•
szt.
•
kpl.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
PN-EN 1627:2012
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt B6 Montaż okien i drzwi balkonowych- Instytut
Techniki Budowlanej – Warszawa 2016

30

SST – 1.08 ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6

Roboty murarskie.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
robót murowych, wznoszenia ścian
1.4.
Określenia podstawowe
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów
wibrowanych i silikatów zgodnie z dokumentacją projektową,
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia,
Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00 Wymagania ogólne.
Do wykonania robót wymienionych w niniejszej SST należy stosować materiały o parametrach określonych w specyfikacji technicznej
zgodnie z dokumentacją projektową.
2.2.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu,
gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót murowych. Przewożone
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach.
Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy:
•
sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych,
•
sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych,
•
przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogólne wymagania:
•
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.
•
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
•
Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia.
•
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Kontrola działania
Dostarczone na plac budowy materiały budowlane muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości.
Wykonanie ściany należy oceniać w zakresie usytuowania i pionowości, jakości i czystości murowania
6.2. Badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane:
- w zaświadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
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- w innych dokumentach.
Dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport,
dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu
elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
6.3.Badania konstrukcji murowych
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy przeprowadzić na
podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą
z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty
kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar
prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu
murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych
kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej oraz łaty kontrolnej.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania
ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.
Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
2
m – dla murów o grubości do 25cm,
3
m – dla murów o grubości powyżej 25cm,
m – dla nadproży prefabrykowanych,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Sprawdzeniu podlegają:
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− protokół odbioru robót zanikających
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST
i dokumentacja projektową.
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do, jakości i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania murów zgodnie z projektem i normami.
Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami wykończeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i ościeżnic. Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny przekraczać 20mm, a odchyłki w pionie 5mm.
Odchyłki od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinny przekraczać 2mm.
Do odbioru należy przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych
2. PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i
wykonanie murów
3. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
4. PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
5. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
7. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska
8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt A3 Konstrukcje murowe - Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 2015
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SST – 1.09 ŚCIANKI Z PŁYT G-K
CPV 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów
gipsowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej
konstrukcji ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej oraz obudowy rur i elementów instalacji, do których wykonania
zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności.
ściana działowa - ściana pionowa nienośna dzieląca wnętrze
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
Płyty gipsowo-kartonowe
− Płyta gips. karton. ognioochronna
− Płyta gips. karton. wodoodporna.
− grubości płyt zgodnie z projektem
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej,
gatunku St0S lub gatunku DX51D+Z.
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo)
charakteryzującą się :
• grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)
• przyczepnością – brak złuszczeń,
• wyglądem powierzchni – bez wad.
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
• łączniki wzdłużne,
• uchwyty bezpośrednie długie,
• uchwyty bezpośrednie krótkie,
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
• kołki szybkiego montażu,
• kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili
w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:
Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących
odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu sufitów
podwieszanych. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio
przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne
5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
o
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12 C, a wilgotność względna powietrza nie
może przekraczać 75%.
5.3.
Sufity podwieszone z płyt na ruszcie stalowym
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania
rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi
kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż
100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby
z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca
mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje
i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując
całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż
odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary (zgodnie z tolerancją),
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
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Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
2
• m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Sprawdzeniu podlega:
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.
• Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Powierzchni od płaszczyzny
i krawędzi od linii prostej

Nie większa niż 3 mm i w
liczbie nie większej niż 3 szt na
całej długości łaty kontrolnej
2m

Powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

Nie większe niż 2,5 mm i ogółem nie
więcej niż 5 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej
niż 10 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm
i ogółem nie większej niż
5 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Przecinających się płaszczyzn
od kąta w dokumentacji

Nie większa niż 3 mm na
długości łaty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12859:2011
Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN ISO 7050:2011
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4:
Wkręty samogwintujące
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt A9 Lekka obudowa z płyt warstwowych - Instytut
Techniki Budowlanej – Warszawa 2008
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SST – 1.10 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej
konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej oraz obudowy rur i elementów instalacji, do których wykonania zostały
użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności.
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
Sufity podwieszane:
− płyty g-k na ruszcie stalowym
Płyty gipsowo-kartonowe
− Płyta gips. karton. ognioochronna
− Płyta gips. karton. wodoodporna.
− grubości płyt zgodnie z projektem
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej,
gatunku St0S lub gatunku DX51D+Z.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo)
charakteryzującą się :
• grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)
• przyczepnością – brak złuszczeń,
• wyglądem powierzchni – bez wad.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
• Wieszak w 60/100
• Profile nośne 60/27
• Profile przyścienne 28/27
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
• łączniki wzdłużne,
• uchwyty bezpośrednie długie,
• uchwyty bezpośrednie krótkie,
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
• kołki szybkiego montażu,
• kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili
w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:
Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
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3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących
odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu sufitów
podwieszanych. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i
w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio
przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne
5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
o
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12 C, a wilgotność względna powietrza nie
może przekraczać 75%.
5.3.
Sufity podwieszone z płyt na ruszcie stalowym
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania
rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi
kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż
100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby
z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca
mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje
i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując
całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż
odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Częstotliwość i zakres badań
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary (zgodnie z tolerancją),
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
2
• m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Sprawdzeniu podlega:
•
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
•
rodzaj zastosowanych materiałów,
•
przygotowanie podłoża,
•
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
•
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej
•
Nie większa niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
•
Nie większe niż 3 mm i ogółem nie większej niż 5 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.
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Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
•
Nie większa niż 3 mm na długości łaty kontrolnej 2 m
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1364-2:2001
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN 12859:2011
PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN ISO 3506-4:2009

Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4:
Wkręty samogwintujące
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt A9 Lekka obudowa z płyt warstwowych - Instytut
Techniki Budowlanej – Warszawa 2008
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SST – 1.11 ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE
CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i gładzi gipsowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
robót tynkarskich,
wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach podwieszonych
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk
- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien
lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi
składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.
Podłoże tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe połączenie.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy
wg. wymagań PN-90B/-14501.
Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po
dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża.
Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu,
gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót tynkarskich. Przewożone
środkami transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Szczegółowe zasady wykonania Robót
Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na
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podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych
zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku
(np. powstawanie rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:
− równe,
− nośne i mocne,
− wystarczająco stabilne,
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
− wolne od wykwitów,
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Tynkowanie.
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione.
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku.
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz
podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia
i wyschnięcia. Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i określającym
rodzaj, odmianę i kategorie tynku.
Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy
tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym
wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.
Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę
postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki
w podłożu. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować
preparatem zalecanym przez producenta farby.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 Wymagania ogólne.
6.2.
Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży, przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynków,
• wyglądu powierzchni tynków,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
- m
2
- m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:
•
brak niepożądanych pęknięć powierzchni,
•
materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać
stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,
•
stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,
8.2.1. Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 5 mm
i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•
pionowego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 7 mm w pomieszczeniu,
•
poziomego nie mogą być większe niż 4 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
•
wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni
itp.,
•
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej
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przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
•
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
•
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i
wewnętrznego
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt B1 Tynki - Instytut Techniki Budowlanej –
Warszawa 2011
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SST – 1.12 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
- malowania pomieszczeń
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże malarskie
– powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być
wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska
– stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca
o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba
– płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika
i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Materiały:
• Preparat gruntujący,
• Farba lateksowa do podłoży betonowych i gipsowych,
Dobór materiałów malarskich przeprowadzić w oparciu o normę PN EN 13300.
Wg normy PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane do wewnątrz na mury i beton”, farby i lakiery,
klasyfikuje się m.in. ze względu na:
• przeznaczenie
• chemiczny charakter substancji błonotwórczej
• odporność na szorowanie na mokro
• zdolność krycia.
Grunt na bazie żywic akrylowych – grunt akrylowy (koncentrat) do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, stosowany jako powłoka
gruntująca na podłoża o różnych stopniach absorpcji. Pokrywany następnie farbami na bazie żywic organicznych. Stosowany do
pokrywania istniejących tynków mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych itp. Zwiększa przyczepność następnych warstw.
Proponowany do zastosowania pod niżej wymienione farby.
Farba w 2 Klasie odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300
Farba wodorozcieńczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe). Klasa 2 odporności na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczególnie przydatna w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie typu: ciągi
komunikacyjne, pomieszczenia ogólnodostępne, tworzy powłoki matowe. Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej. Zdolność krycia
przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zależnie od rodzaju podłoża.
Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciągi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, łazienka, kuchnia powyżej
płytek.
Farba w 3 Klasie odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300
Farba akrylowa, dyspersyjna do użytku wewnętrznego tj.: wykańczania ścian i sufitów na suchym i wysezonowanym podłożu
betonowym i tynkowym oraz do malowania murów z cegły, drewna i płyt drewno pochodnych. Może być stosowana na podłoża
uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa można użytkować już po kilku godzinach od wymalowania.
Zastosowanie: Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych. 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 być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót malarskich
Agregaty malarskie - urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania dużych powierzchni. Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
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.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót
Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5˚C tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek
temperatury poniżej 0˚C.
Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody wietrznej oraz
w czasie intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.
Malowanie nie powinno się odbywać na podłożach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosą.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
5.2.
Szczegółowe zasady wykonania Robót
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające
elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
Gruntowanie
Przyczepne i czyste podłoże zagruntować stosując farbę do gruntowania.
Rozcieńczyć zgodnie ze specyfikacją techniczną. Nanosić pędzlem o długim włosiu lub agregatem malarskim.
Malowanie
Farbę nakładać wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosując 2 warstwy, lub pędzlem o długim włosiu w przypadku
małych powierzchni,
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 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 5 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż po 5 dniach.
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku.
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.
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
7.2. Jednostką obmiaru jest:
2
•
m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
8.2.
Wymagania techniczne przy odbiorze
• powłoki malarskie powinny podłoże przykrywać równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy,
• faktura powłoki powinna być jednorodna
• barwa powłoki powinna być zgodna z wzornikiem.
• przy malowaniu powierzchni elementu w różnych barwach miejsca styku barw powinny tworzyć linię prostą;
odchylenia nie powinny przekraczać 4mm/m i 5 mm na całej długości.
• przyczepność powłoki można badać po upływie 14 dni od ukończenia robót malarskich przy temperaturze nie niższej
niż 5˚C i wilgotności względnej powietrza 65%
8.4.
Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać
za prawidłowe.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inżyniera, roboty te mogą być przyjęte.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.

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-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt B4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2014
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SST – 1.13 ROBOTY OKŁADZINOWE
CPV 45431000-7

Kładzenie płytek.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzin ściennych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
wykonania okładziny ściennej (glazury) pomieszczeniach sanitarnych, porządkowych na wysokość określoną
w projekcie,
wykonania wykładziny ściennej z luster kryształowych, srebrnych
1.4.
Określenia podstawowe
GLAZURA - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne,
SPOINA - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 4÷16 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z:
płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach
drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego, należy
stosować zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogólne
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1.
Warunki ogólne stosowania materiałów
Według SST 00-Wymagania ogólne
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne, monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę
o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru.
2.3.
Składowanie materiałów
Według SST 00-Wymagania ogólne
3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą,
bezpośrednio po użyciu
4. TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
2. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami
przez producenta, jeśli wytwórca nie określił, to okres ten wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót
W pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie
rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny, a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej
położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich
pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. Dopuszcza się używanie listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na
krawędziach poziomych i pionowych.
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy
płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar
zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie
wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką
oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub
w przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom.
W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu
zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub
pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W
końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek.
Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w
wilgotną fugę. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach.
44

Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej samej
dacie i numerze zasypu. Zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej
parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny
mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach
szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np.
flizówki lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikon.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
6.2.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych - pionu,
poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. Tolerancja wymiarowa
grubości spoin na okładzinach +/-2mm.
7.

OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
2. Jednostką obmiaru jest:
2
•
m

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
9.

PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 - Wymagania ogólne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru
2. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
3. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
4. PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej
5. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru współczynnika
odbicia
6. PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne - Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych
7. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych
8. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej
9. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 9: Oznaczanie odporności na szok termiczny
10. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej
11. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych
12. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności
13. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne - Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej
14. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Płytki i płyty ceramiczne - Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie
15. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych
16. PN-EN ISO 10545-16:2012 Płytki i płyty ceramiczne - Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy
17. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt B5 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2014
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SST – 1.14 POSADZKI
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykonanie podłóg.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
Robót posadzkowych
Wykonania posadzek z płytek,
Układania płytek z kamienia naturalnego - marmuru.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości,
płytki ceramiczne/gres – pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie
klej do płytek – zaprawa klejowa wiążąca płytki ceramiczne z podłożem
zaprawa spoinująca - mineralna elastyczna, wodo- i mrozoodporna zaprawa uszczelniająca na bazie cementu.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Materiały
Płytki– w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, gospodarczych, korytarzach i klatkach schodowych – gres, na klatce schodowej
i korytarzach układany dwukolorowo, z wykonaniem cokolika wysokości 10 cm na ścianach, na stopniach kształtki schodowe
ryflowane, stopnie wyróżnić kolorystyczne, boki biegów zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaciekami, w pomieszczeniach
magazynowych – posadzki betonowe lub gres o parametrach dostosowanych do funkcji pomieszczenia
Zaprawa klejowa jest to elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą klejącą do glazury, terakoty i mozaiki kamiennej na
powierzchnie typowe i podgrzewane. Zaprawa ta jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Jest
niezawodna, wydajna, łatwa i bardzo wygodna w użyciu, absolutnie nieszkodliwa. Może być stosowana w pomieszczeniach
mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. szpitale, żłobki, kuchnie, łazienki itp.).
Zaprawa spoinująca stanowi element systemu wykańczania okładzin z płytek ceramicznych i gresowych, wypełnia szczeliny między
płytkami. Dodatkowo ozdabia je i licuje, a czasem maskuje nierówności krawędzi. Dzięki zaprawom do spoinowania, płytki lepiej się
trzymają. Masa spoinująca powinna być dobierana odpowiednio do rodzaju płytek oraz miejsca, w którym ma być ona użyta. Duże
płytki, które są bardziej narażone na odkształcenia wymagają szerokiej fugi. Natomiast wąską spoinę można stosować we wnętrzach.
2.3.
Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności
technicznych.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót posadzkowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót posadzkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu,
gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót posadzkowych. Przewożone
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 Wymagania ogólne.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania wykładziny posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót
wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod wykładziny powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową
łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 4 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od
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płaszczyzny nie powinny przekraczać 3 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, wyrównać
przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć.
5.4. Wykonanie posadzki
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej,
którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny
posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje
się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.
Izolacja z emulsji i mas bitumicznych. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym
włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac min. 12°C.
Materiału nie należy stosować:
• na wilgotne podłoże,
• na podłoże smołowe,
• w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
Izolacja z folii. Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega
skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą. Uszkodzenia folii można naprawiać
stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST – 00 Wymagania ogólne
6.2.Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wykładzin i płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań a w szczególności:
•
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
•
stan podłoży,
•
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności
przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:
•
odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć
z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 4 mm na m)
•
prawidłowości przebiegu spoin.
•
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż
4 mm na całej długości łaty)
Prawidłowości wykonania posadzki z płytek ceramicznych przez sprawdzenie:
•
płaszczyzny poziomej lub spadków,
•
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż
5 mm na całej długości łaty),
•
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości
łaty 2 m i nie większe niż 15 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
•
przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 2 mm,
•
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
m
2
•
m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 Wymagania ogólne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Odbiór wykładzin z płytek
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych z wymaganiami
i tolerancjami. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
•
wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
•
prawidłowości ukształtowania powierzchni,
•
prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
•
szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
•
ocenę wyników badań
•
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
•
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN ISO 717-2:2013-08

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych - Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
PN-EN ISO 9239-1:2010
Badania reakcji na ogień posadzek - Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą
płyty promieniującej
PN-EN 61340-4-1:2006/A1:2015-07 Elektryczność statyczna - Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych
zastosowań - Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg
PN-EN 14231:2004
Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem
przyrządu wahadłowego
PN-EN 15285:2011
Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne
i zewnętrzne)
PN-EN 14617-11:2010
Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 11: Oznaczanie współczynnika liniowej
rozszerzalności cieplnej
PN-EN 13756:2004
Podłogi drewniane - Terminologia
PN-EN 13810-1:2004
Płyty drewnopochodne - Posadzki pływające - Część 1: Wymagania użytkowe i techniczne
PN-EN 14411:2016-09
Płytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości
właściwości użytkowych i znakowanie
PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN ISO 10545-6:2012
Płytki i płyty ceramiczne - Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych
PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne - Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej
PN-EN ISO 10545-16:2012
Płytki i płyty ceramiczne - Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy
PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN 12004-1:2017-03
Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN 12004-2:2017-03
Kleje do płytek ceramicznych - Część 2: Metody badań
PN-EN 1372:2015-05
Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda
oddzierania
PN-EN 1373:2015-05
Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda
ścinania
PN-EN 14259:2005
Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych
właściwości użytkowych
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena
przydatności wody
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt B5 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 2014
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SST – 1.15 DŹWIG OSOBOWY
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania wykonania i odbioru dotyczące dostawy i montażu dźwigu osobowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania..
1.3.
Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
• Dostawy dźwigu,
• Montażu dźwigu we wcześniej przygotowanym szybie.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w SST-00 Wymagania ogólne.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania szczegółowe
Dźwig osobowy powinien być dostarczony zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Dźwig . osobowy, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, hydrauliczny, 2 przystanki, o udźwigu Q = 1000 kg
i prędkości jazdy V = 0,6 m/s., o napędzie z płynną regulacją prędkości , z kabiną przelotową na wprost i pod kątem o wymiarach
110x210cm , z drzwiami automatycznymi teleskopowymi o szerokości 900 mm i 1000 mm, wyposażonymi w napęd regulowany z
silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi oraz w kurtynę świetlną, z maszynownia zlokalizowaną w piwnicy.
Dodatkowe wymagania: oświetlenie podstawowe i awaryjne – energooszczędne, przyciski dla niewidomych ( język Braille'a),
oświetlenie kabiny panelami LED, system zmniejszonego poboru energii Stand-By, podłoga: wykładzina antypoślizgowa z dodatkiem
karborundu, ściany wew. wykonane ze stali laminowanej + lustro, poręcze ze stali nierdzewnej w kabinie, przyciski do jazdy – duże
z wypukłymi cyframi, podświetlane, przyciski do przywołania podświetlane, kluczykowa blokada dźwigu – na poziomie parteru,
łączność alarmowa – dźwiękowa z portiernią na parterze, instalacja przyzywowa w uzgodnieniu z Inwestorem, (dialer telefoniczny),
podtrzymanie napięcia, ( UPS ), wymagany certyfikat CE, wymagane dopuszczenie UDT do eksploatacji dźwigu po stronie wykonawcy,
awaryjny zjazd po wywołaniu alarmu pożarowego na poziom "0"-parter (otwarcie drzwi ), awaryjny zjazd do poziomu "0" -parter
w przypadku zaniku napięcia.
Pozostałe wyposażenie - według ustaleń Inwestora z wykonawcą.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót montażowych
Do montażu dźwigu będzie użyty sprzęt odpowiedni do wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
4.
TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót posadzkowych. Przewożone
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy:
• Wykonawca powinien prowadzić roboty montażowe, aby nie naruszyć konstrukcji i elementów istniejącego obiektu.
• Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy)
montażu, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
montażowych.
• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.
Szczegółowe zasady wykonania Robót
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zamieszczonym w dokumentacji technicznej urządzenia i zostać
przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje.
Dźwig winien być dostarczony w wersji do montażu w gotowym szybie.
Podczas wykonywania montażu należy zachować wszelkie tolerancje montażowe i wielkości graniczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
6.2.
Sprawdzenie jakości robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających podanym powyżej. Wykonawca na
windę winien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji, pod warunkiem regularnej konserwacji wykonywanej przez uprawnione
osoby po stronie użytkownika.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
kpl.
•
m
2
•
m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentację powykonawczą robót.
Na odbiór końcowy wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
a) dokładny opis wszelkich instalacji dźwigu w budynku,
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
c) rysunki powykonawcze instalacji dźwigu (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia
urządzeń,
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementów instalacji windy,
materiałów wykończeniowych,
e) instrukcje obsługi i konserwacji.
Przed dopuszczeniem do użytkowania urządzenie dźwigowe podlega odbiorowi przez Wojskowy Urząd Dozoru Technicznego.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 81-1
PN-EN 81-70

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Część 1 : Dźwigi elektryczne
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe
specjalnego przeznaczenia. Część 70 : Dostęp do dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.
PN-EN 81-28
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu
osób i towarów. Część 28 : System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.
PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Unijną dyrektywę dźwigową 96/16/WE ustawę z 13 kwietnia 2007 o kompatybilności
Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu
bliskiego
Dz.U Nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
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SST-2.01 WENTYLACJA
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach niniejszego zadania, polegających na montażu instalacji wentylacji oraz urządzeń. Specyfikacja techniczna
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie:
Wykonanie i montaż kanału wentylacyjnego
]1.4. Określenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Instalacja wentylacji - Zestaw elementów wentylacyjnych służących do rozprowadzenia powietrza.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą
przepływa powietrze.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
2.2.
Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1 Przewody wentylacyjne Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a)
blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b)
blacha stalowa odporna na korozję lub nierdzewna;
c)
inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.
2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
własności technicznych
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu,
gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1.
Warunki ogólne transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarto w SST-00 Wymagania ogólne.
4.2.
Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu instalacji wentylacji
mechanicznej. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.1.1. Przewody wentylacyjne – Wymagania
W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych
i sanitarno higienicznych.
5.1.2. Przewody wentylacyjne - Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od
wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności
ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone
na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej
zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność
konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci
przewodów, jeśli taka występuje.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji,
aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4%
odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać
kompensację wydłużeń liniowych.
5.2.8. Wyrzutnie
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez
zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Wyrzutnie
dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Kontrola działania
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo
zamontowane i działają efektywnie.
6.1.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch instalacji;
b) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
c) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
6.1.2. Procedura prac
6.1.2.1. Wymagania ogólne
Kontrola działania.
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji
poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.
6.2. Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie
z wymaganiami,
6.2.1. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem
pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów
2
pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20m należy
przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy, większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe
powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków.
Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych,
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.
Jednostką obmiaru jest:
•
m,
2
•
m,
•
mm,
•
szt.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem
instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak
i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać następujące
badania:
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8.2.1. Badanie ogólne
a) Kompletności znakowania;
b) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
c) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
d) Środków do uziemienia urządzeń.
8.2.2. Badanie przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.2.3. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji
wentylacyjnych w budynku;
b) Instrukcje obsługi;
9. PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
2. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji
3. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
4. PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania
dotyczące wytrzymałości i szczelności
5. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji
ogólnej
6. PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym Wymiary.
7. PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym Wymiary.
8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zeszyt E2 Instalacje klimatyzacyjne - Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 2010
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