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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE
WYMAGANIA OGÓLNE
WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych
związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Wojska Polskiego
68, Police, dz. nr 2715/5
”
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na zadania
Inwestor:

GMINA POLICE ul. Stefana Batorego 3,
72-010 Police,
Szkoła Podstawowa nr 5,
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Wojska Polskiego 68, Police

Podstawa opracowania specyfikacji
1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:
IG A R C H I T E K T
PRACOWNIA PROJEKTOWA TANOWO, UL. POCZTOWA 83A
Zakres robót objętych SST
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – KOD CPV 45100000-8
45111100-9
45262520-2
45421152-4
45421130-4
45421146-9
45421152-4
45431000-7
45432111-5
45442100-8
45450000-6

Roboty rozbiórkowe
Roboty murowe
Instalowanie ścianek działowych
Instalowanie drzwi i okien
Instalowanie sufitów podwieszanych
Instalowanie ścianek działowych
Kładzenie płytek
Kładzenie wykładzin elastycznych
Roboty malarskie
Wyposażenie

Określenia podstawowe.
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa– wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą
załącznik do Specyfikacji.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora Nadzorudo działania
jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium uprawnione- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt małej architektury.
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.
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione
jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego asystenta Inspektora Nadzoru, jeśli to tylko
możliwe wydawane na piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Projekty dodatkowe (warsztatowe) – dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt
Wykonawcy np: projekty warsztatowe rusztowań i deskowań, projekty odwodnień wykopów, projekty
warsztatowe konstrukcji wsporczej ścianek ażurowych i mocowania barierek .
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym
zakończeniu.
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Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do
Dokumentacji projektowej,
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane- kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia
wszelkich wad.
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja techniczna– oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót.
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje
Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie
przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót
Stałych.
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką
budowlaną.
Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robót
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Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST.
Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na zmianę
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Projekt budowlany
Projekt budowlany dla budowy, obejmuje:
− Projekt budowlany – architektura.
− Projekt budowlany – konstrukcja.
− Przedmiary robót
− Specyfikacje techniczne.
Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawcę i na jego koszt np:
− projekty warsztatowe rusztowań i deskowań,
− projekty warsztatowe konstrukcji wsporczej i mocowania ścianek ażurowych,
− projekty barierek
Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunków zestawczych i montażowych łącznie z
zestawieniami materiałowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiadać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi następujące dokumenty:
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robót),
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą
(użytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu
budowy.
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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 i przekazanie obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe.
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm,
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji
robót, obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy.
Ochrona przeciwpożarowa.
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.
Materiały
Akceptowanie użytych materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego
procesu eksploatacji.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane Inspektora Nadzoru i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
− współpracę i pomoc Wykonawcy,
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora
nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
− datę przyjęcia placu budowy,
− datę rozpoczęcia robót,
− uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora,
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.
Księga obmiaru robót.
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
− numerem kolejnym karty,
− podstawą wyceny i opisem robót,
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− ilością przedmiarową robót,
− datą obmiaru,
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ST,
− ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli będzie wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
− decyzję o pozwoleniu na budowę,
− protokół przekazania placu budowy,
− harmonogram budowy,
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
− protokóły odbioru robót,
− protokóły z narad i ustaleń,
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegające utylizacji,
− korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
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.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
− podstawę wyceny i opis robót,
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
− datę obmiaru,
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− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
− ilość robót wykonanych od początku budowy,
− dane osoby sporządzającej obmiaru.
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
− odbiorowi robót zanikających,
− odbiorowi częściowemu, elementów robót,
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w
umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego i zapisów umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
− Dziennik budowy – oryginał i kopię.
− Obmiar robót (jeśli wymagany)
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− Wyniki pomiarów kontrolnych
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
− Protokóły prób i badań.
− Protokóły odbioru robót zanikających.
− Rozliczenie z demontażu.
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
− Wykaz przekazywanych kluczy.
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.
PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez
Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na Teren Budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym.
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych
PRZEPISY ZWIĄZANE
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami)
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KOD CPV 45111100-9 Roboty Rozbiórkowe
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych związanych z wykonaniem zadania
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie zadania.
1.3 Określenia podstawowe
Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować,
elementów rozbieranego obiektu.
Rozbiórka dewastacyjna - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu bez
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich
pozbycia jest obowiązany.
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania na Składowisku
odpadów gruzu lub ziemi.
Wywóz odpadów - transport na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się do przetworzenia elementów na składowisko (np.
złomu)
1.4 Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robot w czasie budowy i obejmują rozbiórkę obiektów:
− Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych
− Rozebranie ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
− Rozbiórka ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
− Zbicie glazury
− Demontaż rolet
− Rozbiórka urządzeń sanitarnych
− Wykucie z muru stolarki drzwiowej
− Rozbiórka zabudów grzejnikowych
− Rozbiórka podokienników wewnętrznych
− Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu.
− Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
− Demontaż nadproży
2. MATERIAŁY
Nie występuje
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych,
nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
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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 do
prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.
4. TRANSPORT
Do transportu gruzu z budynku należy stosować kosze zsypowe wraz z konstrukcją wsporczą
zabezpieczającą stolarkę okienną oraz elewację budynku przed zniszczeniem. Do transportu stosować
samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty rozbiórkowe
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.
Wykonawca:
- Wskaże kierownika rozbiórki,
- Uzgodni sposób transportu gruzu z rozbiórki z budynku,
- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych ,
- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.
- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych,
Zagospodarowanie placu budowy:
− Ogrodzenie terenu budowy,
− Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów biorących udział w wywozie materiałów.
− Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy
− Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Kolejność rozbiórek:
− Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,
− Demontaż elementów stalowych,
− Demontaż pozostałych elementów obiektu,
Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę
zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie
podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć
plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków
transportowych i powiększonej:
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− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą
mechaniczną,
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
wysypiska wskazane przez Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich
wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami
obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 m3 wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących poszczególne
elementy wymienione w ST robót rozbiórkowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w ST „Wymagania ogólne”
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych –Rozp. Min.
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi
zmianami.
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz.
U nr 175 poz.1485
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Dz. U nr 3 z dn 23 stycznia 2003.
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).
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•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST – 02 REMONT NADPROŻY
KOD CPV 45262690-4 Remont nadproży
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące
wykonania i odbioru montażu nadproży prefabrykowanych strunobetonowych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST. - montaż nadproża - wykonanie otworu
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- budowlane związane z montażem nadproży z elementów prefabrykowanych i wykonaniem otworu
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
− procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze
– procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
− ustalenia projektowe
– ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania
jakościowe dla montażu nadproża stalowego.
1.5. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiOR
„Wymagania ogólne
2.2 Zastosowane materiały Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem
niniejszej specyfikacji są:
- nadproża prefabrykowane, strunobetonowe SNB 120SBN (wykonywane z betonu klasy C40/50
i zbrojone są splotami o średnicy 6,85 mm ze stali sprężającej o wytrzymałości na ściskanie
równej 2060 MPa.)
- siatka Rabitza
- zaprawa cementowa
2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały takie jak belki powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, odpowiadać
wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
Sprzęt do osadzenia belek nadprożowych Wykonawca przystępujący do osadzenia belek
nadprożowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”
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Transport nadproży należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym. 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 Osadzenie nadproża.
- Do montażu belek można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu części stropów obu
pomieszczeń.
- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej.
- Osadzić belkę na betonowych poduszkach betonowych, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń
nad i za belką przy pomocy mieszanki cementowej.
- Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki.
- Długość oparcia belek nadproża - min. 10 cm.
- Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR„ Wymagania ogólne ”
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem
budowy. Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i
świadectw wystawionych przez producentów. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów
należy przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie
stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z
odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach
wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem
materiałów do produkcji elementów. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR„ Wymagania ogólne ”.
Długość nadproży oblicza się w metrach bieżących ułożonego nadproża. Wielkości obmiarowe
nadproży określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR„ Wymagania ogólne ”
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Przy odbiorze elementów metalowych
wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej
- zgodność wbudowanego elementu z projektem
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora,
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Podstawę odbioru robót powinny stanowić
następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru
poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych,
ekspertyzy.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
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Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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ST – 03 WYPOSAŻENIE
CPV 45450000-6 Wyposażenie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i
montaż mebli stałych przewidzianych w dokumentacji projektowej do wbudowania na zadaniu.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu o referencyjne materiały i technologie ujęte w
projekcie. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce pod
warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych i technicznych oraz
wyglądu przypominającego wyposażenie przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powinny
być gorsze od wymaganych w projekcie. W przypadku wprowadzenia zmian (w trakcie realizacji)
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz opracować
rysunki detali do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie, montaż i wyposażenia sal lekcyjnych i świetlicy oraz WC nauczycieli.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne".
Wbudować należy elementy kompletnie wykończone wraz z okleinami i okuciami,
Wyposażenie sprzętowe
- Odboje i listwy samoprzylepne. Odbojnica i listwy wykonane z żywicy winylowej z domieszką
akrylu o bardzo dużej twardości i oporności na pęknięcia.
- Osłona grzejnika wykonana z płyty mdf lub sklejki - lakierowana na kolor biały, matowy (farba
zmywalna) montaż do ściany za pomocą wkrętów, śruby, wkręty, itp. Muszą posiadać „zaślepki” na
elementach montażowych a sposób mocowania musi umożliwiać demontaż w celach konserwacji
grzejnika.Osłony z otworami okrągłymi (śr.5cm), podcięcie z zaokrągleniem
Uwaga! można zastosować inne rozwiązanie montażu osłony - po konsultacji z projektantem
Lp.

WYPOSAŻENIE/ME
BEL

1

ŁAWKA SZKOLNA

2

KRZESEŁKO
SZKOLNE

ILOŚĆ
ILOŚ
II
Ć
OPIS
PIĘTRO I
PIĘT
RO
ŁAWKA SZKOLNA PODWOJNA, ROŻNE WYS.,
STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU) - identyczna z
26 szt.
26
posiadanymi przez Inwestora
szt.
KRZESEŁKO SZKOLNE, ROŻNE WYS.,
STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU) - identyczne z
52 szt.
52
posiadanymi przez Inwestora
szt.
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3

BIURKO
NAUCZYCIELSKIE

2 szt.

2 szt.

4

BIURKO
NAUCZYCIELSKIE

2 szt.

2 szt.

5

REGAŁ
SZAFKAMI

6

REGAŁ NA KSIĄŻKI 2 szt.
TABLICA SZKOLNA 4 szt.
BIAŁA
TABLICA
4 szt.
INTERAKTYWNA

2 szt.

UMYWALKA
MEBLOWA
STOLIK
ŚWIETLICOWY
KRZESEŁKO
ŚWIETLICOWE
BIURKO
NAUCZYCIELSKIE
ŚWIETLICOWE
SIEDZISKO - PUF

5 szt.

3 szt.

-

-

BIURKO
Z
KONTENEREM
BIUROWYM,
zamykanym,
OKLEINA MEBLOWA - DREWNOPODOBNA,
STELAŻ - KOLOR SZARY (ALU)
KRZESŁO
OBROTOWE,
NA
KOŁKACH
(przystosowanych do wykładziny PCV)
STELAŻ I TAPICERKA- KOLOR CZARNY
REGAŁ Z SZAFKAMI ZAMYKANYMI (12 SZTUK)
KORPUS - KOLOR KLON,
DRZWICZKI BIAŁE Z OTWOREM NA ŚRODKU
REGAŁ Z POŁKAMI (12 SZTUK),
KORPUS - KOLOR KLON
SUCHOŚCIERALNA TABLICA, wym.200x120cm
W RAMIE ALUMINIOWEJ (jednokolorowej)
TABLICA W ZESTAWIE Z PROJEKTOREM
KROTKOOGNISKOWYM
GŁOŚNIKAMI I KOMPUTEREM, ujęto w projekcie
branży elektrycznej
UMYWALKA MEBLOWA, 60x 45cm
ujęto w projekcie branży sanitarnej
W POSIADANIU INWESTORA

-

-

W POSIADANIU INWESTORA

-

-

4 szt.

-

SZAFKA
SZATNIOWA

20 szt.

10
szt.

SIEDZISKO
TAPICEROWANE
TABLICA
KORKOWA

-

2

12szt.-a
1 szt. -b

6szt.
-a

GABLOTA
ZAMYKANA

4 szt.-a
1szt.-b

2
szt.-a

ZEGAR ŚCIENNY

5 szt.

2 szt.

GODŁO

5 szt.

2 szt.

DOZOWNIK
MYDŁA
POJEMNIK
PAPIER

5 szt.

3 szt.

NA 5 szt.

3 szt.

7
8

9
10
11
12

Z 8 szt.

11
szt.

2 szt.

W POSIADANIU INWESTORA

13
14

15
16
17

18
19
20

SIEDZISKO
typu
SAK,
WYPEŁNIONE
GRANULATEM, rozmiar XL
kolorystyka, jasnozielony, żółty, szary
SZAFKA Z 5 PRZEGRODAMI
Z DRZWICZKAMI "bańka mydlana" (małe i duże)KOLOR BIAŁY
SIEDZISKO I KORPUS - KOLOR KLON,
SIEDZISKO TAPICEROWANE PUF, dł.120cm, szer. 30
cm, wys.32cm KOLOR POMARAŃCZOWY
TABLICA KORKOWA (KOLOR NATURALNY)
W DREWNIANEJ RAMIE
wymiary a: 120 x 90cm, b:150 x 90cm
GABLOTA ZAMYKANA NA KLUCZYK, dwa
rozmiary: a:60 x 100cm i b:100 x 100cm (1 szt.),
RAMA ALUMINIOWA, WYPEŁNIENIE - TŁO KORKOWA (KOLOR NATURALNY)
ZEGAR ŚCIENNY, śr. min. 30 cm
KOLOR CZARNY
GODŁO NARODOWE W RAMIE ALUMINIOWEJ
wym.: wys. od 45 - 50 cm
DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MINI, wys. 19 cm
metalowy, matowy, poj.0,4l, zawiasy niewidoczne,
zamek bębęnkowy, zlicowany.
POJEMNIK
NA
RECZNIKI
PAPIEROWE,
POJEDYNCZE

21
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KOSZ NA PAPIER I 5 szt.
ŚMIECI
KOSZ NA ŚMIECI
3 szt.

3 szt.

SZAFKA
POD 5 szt.
UMYWALKĘ
W1 - WYKŁADZINA
-

3 szt.

W2 - WYKŁADZINA

-

1 szt.

27

W3 - WYKŁADZINA

1 szt.

-

28

W4
W7
WYKŁADZINA

- 4 szt.

-

29

ROLETY
WEWNĘTRZNE

15 szt.

30

SZAFKA
POD
UMYWALKĘ
na wymiar
DOZOWNIK
MYDŁA W PŁYNIE
MINI, wys. 19 cm
POJEMNIK
NA
RĘCZNIKI
PAPIEROWE,
POJEDYNCZE
POJEMNIK
NA
PAPIER
TOALETOWY
W
ROLCE
KOSZ NA RĘCZNIKI
PAPIEROWE
I
ŚMIECI
SZCZOTKA
TOALETOWA

1 szt

22

1 szt.

23
24

1 szt.

25

26

31
32

33

34
35

1 szt
1 szt

9 szt.

metalowy, matowy, poj. do 500 szt., zawiasy
niewidoczne, zamek bębęnkowy, zlicowany. wys. ok.26
cm, szer. ok.26 cm
metalowy, matowy,. poj. 20l., pedałowy
metalowy, ok.25-30/, montowany do ściany
kosz przeznaczony na korytarz
na wymiar (wg rys. PW)
DYWAN
BEZ
WZORU
(średnica
250cm),
obszyty, pow. 5m2 wycięty z miękkiej wykładziny o
przeznaczeniu do stosownych obiektów,
kolor jednolity, jasnozielony, zbliżony do koloru ścian i
PCV
DYWAN BEZ WZORU (średnica 300cm), obszyty,
pow.7m2 wycięty z miękkiej wykładziny o przeznaczeniu
do stosownych obiektów,
kolor jednolity, jasnozielony, zbliżony do koloru ścian i
PCV
WYKŁADZINA BEZ WZORU (pow.13,15m2),
obszyta, miękka, wykładzina o przeznaczeniu do
stosownych obiektów, kolor jednolity, jasnozielony,
zbliżony do koloru ścian i PCV, razem 40m2
WYKŁADZINA BEZ WZORU (wym.180x560cm każda, pow.10m2 - każda),
obszyta, miękka, wykładzina o przeznaczeniu do
stosownych obiektów,
kolor jednolity, jasnozielony, niebieski, pomarańczowy (x
2) zbliżony do koloru ścian i PCV, razem 40m2
ROLETY WEWNĘTRZNE, KRYJĄCE, KOLOR OD
WNĘTRZA - BIAŁY,
MATERIAŁ KRYJĄCY - ODBIJAJĄCY ŚWIATŁO,
typu "SILVER", montaż do sufitu
zg. z życzeniem Inwestora - rolety w salach lekcyjnych
oraz świetlicy
Na wymiar
poj.0,4l,
zawiasy niewidoczne,
zamek bebenkowy, zlicowany.
metalowy, matowy, poj. do 500 szt.,
zawiasy niewidoczne, zamek bębenkowy,
zlicowany. wys. ok.26 cm, szer. ok.26 cm

1 szt

metalowy, matowy, na duże rolki
zawiasy niewidoczne,
zamek bębenkowy, zlicowany

1 szt

metalowy, matowy, poj.20l

1 szt

metalowa, matowa,
montowana do ściany
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36

LUSTRO
WYMIAR

37

Gry korytarzowe

NA 1 szt
4 szt

wymiar zgodnie z rysunkiem
wymiar zgodnie z rysunkiem
lustro bezpieczne, krawędź szlifowana,
bezpieczna, lustro klejone do podłoża
Naklejki na podłodze korytarza

Elementy oznaczone na kolor czerwony - bilans w tabeli może rożnić się od aranżacji na rysunku z
uwagi na fakt, że inwestor posiada obecnie część wyposażenia - ilość przyjmować zgodnie z tabelą, w
razie niejasności konsultować z projektantem
UWAGA:
Projekt wykonawczy stanowi projekt z zakresu aranżacji wnętrz - dobór wszelkich elementów należy
bezwzględnie skonsultować z projektantem i uzyskać jego akceptację jako autora opracowania
zwłaszcza przy wyborze materiałów tzw. rownoważnych.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest
chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać przy
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". Materiały i elementy
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Każda partia wyrobów przewidziana do
wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Elementy do transportu należy zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Sposób montażu mebli i elementów wyposażenia ściśle według instrukcji producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z instrukcjami wytwórcy i PN.
Ocena jakości powinna obejmować_:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane meble
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
- szt zamontowanego mebla
- szt wyposażenia
- kpl indywidualnej zabudowy
8. ODBIÓR ROBÓT
- wymiary elementów i ich części składowych
- wymiary gotowego elementu i jego kształt
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach płaszczyznach – czystość wyrobu
- zgodność z dokumentacją projektową
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Przy odbiorze urządzeń należy przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych urządzeń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/M-02138 średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
Instrukcje montażu producentów i dostawców.
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ST – 04 ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych w związku z wykonaniem zadania.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem zamurówek z
bloczków wapienno-piaskowych zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem zamurówek ścian i ścianek z bloków wapienno piaskowych grubości 24
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 10MPa wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły –
10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
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Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa.
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK.
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wys. 1,5m na inne cegły nie
rozpadła się.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt do wykonywania robót murowych. Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
- rusztowanie warszawskie,
- urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka,
- wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”.
Transport elementów murowych (bloczków i cegieł)
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych
i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
- cegły, bloczki powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą
być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,

- 27 -

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami
Dwujęzycznymiul. Wojska Polskiego 68, Police, dz. nr 2715/5

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian,
Zamurowania
Murowanie ścianek wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawę
cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany
nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru,
można to wykonać na kilka sposobów:
za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
za pomocą piły tarczowej do kamienia,
za pomocą gilotyny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót wykonać
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.
6.2 Wymagania dotyczące materiałów
Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 10MPa wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły –
10% cegieł badanych.
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]

Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

mury spoinowane

mury niespoinowane

3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową robót jest [m2]muru o odpowiedniej grubości lub [m] wykonanego kanału
wentylacyjnego o odpowiedniej szerokości.
8. ODBIÓR 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 PB.
Wszystkie roboty określone w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
• PN-B-19701:1997
Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-EN 413-1:2005
Cement murarski 15.
• PN-B-19701:1997
Cement hutniczy 25.
• PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. Wymagania
• PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
• PN-80/B-06259
Beton komórkowy.
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ST – 05 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN
KOD CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
1. WSTĘP
a. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.
b. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
c. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
d. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki i ślusarki otworowej w budowanym
obiekcie.Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie stolarki i ślusarski obiektu:
- drzwiowa wewnętrzna,
- okienna.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne”.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną
lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
Materiały potrzebne do wykonania robót
DRZWI
- drzwi o izolacyjności akustycznej min. Rw=27 dB
- skrzydło - rama skrzydła wykonana z klejonki z drewna iglastego lub z tarcicy drewna
egzotycznego. Wewnętrzne wzmocnienie ramiaków pionowych stanowią belki usztywniające.
Wypełnieniem skrzydła jest płyta wiórowa otworowa. Skrzydło o podwyższonej wytrzymałości.
Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF.
- ościeżnica - systemowa, regulowana (13 - 46 cm), ze zintegrowaną opaską prostą.
- okucia - trzy zawiasy widoczne (drzwi do pomieszczeń dostępnych z korytarza szkolnego wykładane na ścianę).
- klamka - z szyldem długim, mocowana "przelotowo", z trzpieniem, szyld mocowany na śruby
przelotowe, klamka metalowa - kolor i sposób wykończenia dostosowany do ramy naświetla
(bulaja)
- zamek - dostosowany pod wkładkę patentową.
- kolor - jasnoszary (do konsultacji z Projektantem).
- naświetle - okrągłe, z ramką ze stali nierdzewnej, szkło mleczne.
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60
- drzwi o izolacyjności akustycznej min. Rw=27 dB
- SKRZYDŁO - ramiak z drewna iglastego obłożonyobustronnie płytami MDF; Skrzydło o
podwyższonej wytrzymałości.
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-

Rama (wraz z wypełnieniem) oklejona jest dwustronnie płytą HDF.
OŚCIEŻNICA - systemowa, regulowana (16 - 46 cm), ze zintegrowaną 9opaską prostą. OKUCIA
- trzy zawiasy widoczne, drzwi do pomieszczeńdostępnych z korytarza szkolnego wykładane na
ścianę).
- KLAMKA - z szyldem długim, mocowana "przelotowo", z trzpieniem,szyld mocowany na śruby
przelotowe, klamka metalowa
- ZAMEK - dostosowany pod wkładkę patentową.
- KOLOR - JASNOSZARY (do konsultacji z Projektantem).
DRZWI ALUMINIOWE EI60, drzwi przeszklone z naświetlem, aluminiowe, wyposażenie w zamek
OKNA
- Okna PCV,
- klamki wyposażone w zamek,
- współczynnik przenikania ciepła U(max) 1,1
- okucia systemowe,
- okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe z możliwością zamknięcia przesłon
- profil wzmocniony stalą (6-komorowy, 74 mm lub o par. zbliżonych)
OKNA EI60
- Okna wg. atestowanego systemu,
- klamki wyposażone w zamek,
- współczynnik przenikania ciepła U(max) 1,1
- okucia systemowe,
- profil wzmocniony.
Kraty II p
Remont kraty nr 1. Należy wykonać korektę wysokości nóżek kraty. Po wykonaniu korekty należy
kraty pomalować. Kratę nr 2 należy wykonać (z profili stalowych) na wzór kraty nr 1 i pomalować.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”Do wykonania i montażu
ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”
Transport materiałów
Stolarkę drzwiową przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.
Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz
powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć
naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy
powinny zostać usztywnione.
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową.
Transportowane profile powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych
gumą. Ilość podpór powinna gwarantować zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania
profili należy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W razie stwierdzenia występowania
ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. Transportowane profile powinny być zabezpieczone
przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy układaniu profili w stosy należy
zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów poprzecznych
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(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych
przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg).
Kontakt z innymi materiałami
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja
szczególnie szybko postępuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym zaleca się
zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną.
Powyższe uwagi nie dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji.
Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej
jakości powierzchni może być stosowana.
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium,
szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być przyczyną różnych rodzajów korozji oraz
nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności od gatunku
i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną powstawania korozji powierzchni
aluminium
Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− atest p.poż.
− znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m
od czynnych urządzeń grzewczych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne”
Zalecenia ogólne:
− Wykonawca powinien dokonać montażu stolarki zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworów.
− Wymianę okien należy przeprowadzić z uwzględnieniem minimalnej ingerencji w ościeże
zewnętrzne.
− Nie zakłada się wymiany istniejących podokienników zewnętrznych.
− Parapety wewnętrzne za wyjątkiem 3 sztuk (na parterze) przeznaczone są do wymiany.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność przygotowania ościeży, które
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Montaż stolarki
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W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą.
Montaż w klasie EI60 powinien odbywać się poprzez zastosowanie kombinacji produktów z zakresu
biernej ochrony pożarowej, np. pianki i akrylu. Uszczelnienie powinno być wykonane w tej samej klasie,
co przegroda (okno lub drzwi ogniowe).
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie
cementowej wsporniki stalowe.
Ewentualne ubytki powstałe podczas montażu okien bez naruszania parapetów zewnętrznych i ościeży
od strony zewnętrznejnależy naprawić, szczeliny uzupełnić akrylem lub innym materiałem
zaakceptowanym przez Inpektora Nadzoru. W przypadku większych ubytków - zatynkować i
pomalować (regularny pas o max. szer.10 cm) w kolorze istniejącej elewacji. Wszelkie inne
uszkodzenia bezwzględnie naprawić.
Środki mocujące
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające
od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki
mocujące.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne”
Kontrola jakości wyrobów stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
− zgodność wymiarów
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową dla stolarki okiennej i drzwiowej są [szt.], dla parapetów wewnętrznych [mb].
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne”
Sprawdzeniu podlegają:
− jakość dostarczonej stolarki
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− poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami ST i PW
Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i PB
Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
kompletność okuć,
prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiałów,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania
• PN-75/B94000
Okucia budowlane. Podział.
• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
• PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana. Terminologia
• PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle – Terminologia – Część 1: Terminy ogólne
• PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
• PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.
• PN-80/M-02138
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
• PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór;
• PN-EN 410:2001/AP1:2003
Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych
właściwości oszklenia;
• PN-EN 673:1999/A2:2003
Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania
ciepła „U”. Metoda obliczeniowa;

- 34 -

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami
Dwujęzycznymiul. Wojska Polskiego 68, Police, dz. nr 2715/5

•
•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 1294:2002
Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian
wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach;
PN-EN 1529:2001
Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność
Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001
Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji;
PN-EN 951:2000
Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności;
PN-EN 950:2000
Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem
twardym;
PN-EN 952:2000
Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła
drzwiowe
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
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ST – 06 INSTALOWANIE SUFITÓW I ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów kasetonowych oraz instalowanie ścianek
działowych, w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej.
1.2 Zakres robót objętych ST
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią samonośne
konstrukcje z profili stalowych z poszyciem płyt gipsowo-włóknowych GK grub.12,5 i 15 mm,
wypełnione miękką wełną mineralną, według wytycznych technologicznych przyjętego przez
Wykonawcę systemu
- sufit podwieszany z płyt GK –zmniejszenie wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla
instalacji.
- Sufit kasetonowy o modułach 60x60cm. zastosowany system musi łączyć właściwości
pochłaniania dźwięku i dźwiękoizolacyjności. Jako referencyjny przyjęto system Ultima+, Board,
firmy Armstrong lub równoważny. System i jego konstrukcja podwieszenia - zgodnie z
wytycznymi producenta.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach
ogólnych” . Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych należy
przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1 - Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp
.
1
1.
2.

3.

4.

GKF
GKBI
GKFI wodo- i
ognioodporna
wodoodporna
ognioodporna
Wymagania
2
3
4
5
6
Powierzchnia
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Przyczepność kartonu do karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
rdzenia gipsowego
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się
odrdzenia
grubość
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18+0,5
1200 (+0; -5,0)
Wymiary i tolerancje szerokość
[mm]
długość
[2000*3000] (+0; -6)
prostopadłość różnica w długości przekątnych <5
<9,5
Masa 1 m2 9,5
płyty o grubości
11*13,0
12,5
<12,5
11,0*13,0
<12,5
[kg]
15,0
<15,0
13,5*16,0
<15,0
13,5*15,0
GKB zwykła
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>18,0
5.
6.
7.

8.

Wilgotność [%]
Trwałość struktury przy
opalaniu [min.]
Nasiąkliwość [%]
napis
na
tylnej
stronie
płyty
Oznakowanie
kolor
kartonu
barwa
napisu

<18,0
<10,0

16,0*19,0

-

-

-

>20

-

>20

-

-

<10

<10

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .................... ;
data produkcji
szary jasny

szary jasny

zielony jasny

niebieska

czerwona

niebieska

zielony jasny

czerwona

Tabela 2
Grubość
nominalna
płyty
gipsowej
[mm]

Odległość
podpór l [mm]

9,5
12,5
15,0
>18,0

380
500
600
720

PRÓBA ZGINANIA
Obciążenie niszczące [N]

Ugięcie [mm]

prostopadle do
kierunku
włókien
kartonu
450
600
600
500

prostopadle do
kierunku
włókien
kartonu
0,8
0,8
-

równolegle do
kierunku
włókien
kartonu
150
180
180
-

równolegle do
kierunku
włókien
kartonu
1,0
1,0
-

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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.
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
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taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm–
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
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.
Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
Sufit podwieszany monolityczny
Płyty sufitowe: Płyta: 1x12,5 mm typ GKH2. Sufity podwieszane na wysokościach podanych na
rysunkach. Rozmieszczenie opraw świetlnych na suficie zgodnie z częścią rysunkową.
Sufit mineralny, kasetonowy 60 x 60
Kasetony sufitowe mineralne, gr.19mm, konstrukcja profil T24.Rozmieszczenie opraw świetlnych na
suficie zgodnie z częścią rysunkową.
Parametry:
Pochłanianie dźwięku (alfa w)
Do 0.75 (H)
Europejska klasyfikacja pochłaniania dźwięku
C
Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB)
Do 40
Wskaźnik redukcji dźwięku Rw (dB)
18
ODBICIE ŚWIATŁA
87%
Odporność na ugięcie/wilgoć
95
Klasyfikacja pomieszczeń czystych
ISO 5
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji technicznej.
Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
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Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w
zawiesie z widłami.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.
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, obsadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści
się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach
Tyczenie rozmieszczenia płyt
styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do
kierunku naświetlania pomieszczenia) przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, aby w
jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu
znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne płyt
w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy
długości płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o
grubości 12,5 i 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w
dwojaki sposób:
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych
Grubość płyty w mm
Kierunek mocowania
6,5
12,5

poprzeczny
podłużny
poprzeczny
podłużny

Dopuszczalna rozpiętość między
elementami nośnymi w mm
420
320
500
420

Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
Sufity kasetonowe – montaż ściśle według instrukcji producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji
technicznej.
Badania w czasie wykonywania robót
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
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej sufitów i ścian.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” .
8.2 Odbiór podłoży
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3 Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały
pozytywny wynik.
8.4 Wymagania przy odbiorze
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 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni
od Powierzchni i krawędzi od kierunku
Przecinających
się
płaszczyzny i krawędzi
płaszczyzn od kąta w
od linii prostej
dokumentacji
pionowego
poziomego
Nie większe niż 1,5 mm i
Nie większe niż 2 mm
Nie większa niż 2 mm ogółem nie więcej niż 3
i ogółem nie
i w liczbie nie większej mm w pomieszczeniach do
Nie większa niż 2 mm
większej niż 3 mm na
niż 2 szt na całej
3,5 m wysokości oraz nie
na długości łaty
całej powierzchni
więcej niż 4 mm w
długości łaty
kontrolnej 2 m
ograniczonej
kontrolnej 2 m
pomieszczeniach powyżej
ścianami, belkami itp.
3,5 m wysokości
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
• PN-EN-10162:2005
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego
• PN-EN 10327:2006
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
• PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem
krzyżowym
• PN-EN ISO 3506-4:2005
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na
korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące
• PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu
• PN-EN-13139:2003
Kruszywa do zaprawy
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004
Normy dotyczące systemów
• zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

- 41 -

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami
Dwujęzycznymiul. Wojska Polskiego 68, Police, dz. nr 2715/5

ST – 07 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45451200-5 Zakładanie luster
CPV 45431100-8 Kładzenie gresu
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentacją robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
− projekt wykonawczy – wyposażenie wnętrz
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych,
− dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu uwzględniającego:
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
− lokalizację i warunki użytkowania,
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
W projekcie są zawarte:
− wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,
− specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu
wykończenia,
− kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
− wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,
− zasady konserwacji wykładziny i okładziny.
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robót.
1.5 Zakres robót objętych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
− pokrycie podłóg i ścian wykładzinami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych i
ścian wraz z masą podkładową samopoziomującą
− Montaż luster
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Wykładzina PCV heterogeniczna gr. Min 2 mm.
Parametry: odporność na ścieranie (grupa T), antypoślizgową - klasa DS, R9, posiadającą Atest
Higieniczny do stosowania w budynkach użytecznościpublicznej, w tym w pomieszczeniach
sanitarnych, trudno zapalna. Wykładzina musi być klejona do podłoża zgodnie z technologią
producenta (np. klejem na bazie żywic syntetycznych). Połączenia wykładziny bezwzględnie spawane.
Cokół na ścianie - wysokości 10 cm - wykładzina wywinięta na ścianę.
Kolorystykę wykładziny przedstawiono na stosownych rysunkach branży architektonicznej,
uwzględniających dodatkowo dekoracje.
Użyte kolory to:
- szary nakrapiany (tzw. pieprz/sól)
NCS S 1500-N
- pomarańczowy nakrapiany
NCS S 1070-Y50R
- jaskrawozielony nakrapiany
NCS S 1070-G70Y
- żółty nakrapiany
NCS S 1070-Y10R
- niebieski nakrapiany
NCS S 3050-R80B
UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie innych wykładzin, jednakże tylko po konsultacji z
Projektantem, gdyż kolorystyka posadzek jest integralną częścią projektu i wpływa bezpośrednio na
całość przyjętej stylistyki wnętrz będącej obiektem praw autorskich.
Gruntowanie podłoża pod wykładzinę PCV
Po dokonaniu ewentualnych napraw jastrychu i stwierdzeniu poprawności wszystkich parametrów tj.
wilgotności, wytrzymałości, dokonujemy gruntowania podłoża. W tym celu stosujemy grunt poprzez
równomierne nanoszenie wałkiem. Przy mocno chłonnych podłożach można preparat rozcieńczyć z
wodą w stosunku 1:3. Po zagruntowaniu należy odczekać 24godz. W tym przepadku po
zagruntowaniu do wylewania masy samopoziomującej można przystąpić po 3godzinach.
We wszystkich przypadkach gruntowania należy unikać tworzenia kałuż. Po nałożeniu gruntu na
powierzchni jastrychu powinna być widoczna przeźroczysta warstwa.
Wylewanie masy
W przypadku stwierdzenia nierówności jastrychu 2mm-5mm stosujemy odpowiednią masę
samopoziomującą. Musi być ona odporna na działanie kółek fotelowych od 2mm, a także posiadać
odpowiednie parametry mechaniczne tj. wytrzymałość na ściskanie min 22N/mm.kw oraz na zginanie
6-7N/mm.kw. Powinna też charakteryzować się niska zawartością chromianów Zp1 wg TRGS 613
Przyklejania wykładzin PCV dokonujemy po 48 godz. od wylania masy samopoziomującej.
Przy większych nierównościach można zastosować inną masę pozwalającą na bardzo dobrą niwelacje
różnic w zakresie od 5mm do 40mm w jednym cyklu roboczym. Powinna mieć ona następujące
parametry: wytrzymałość na ściskanie min 40N/mm.kw oraz na zginanie min 9N/mm.kw. Powinna też
charakteryzować się niska zawartością chromianów Zp1 wg TRGS 613 oraz posiadać kod EC1
świadczący o niskoemisyjności .
We wszystkich przypadkach należy bardzo przestrzegać ilości wody zarobowej dodawanej do masy
samopoziomującej. Poprawnie wylana powierzchnia charakteryzuje się równomiernym szaro
cementowym kolorem. Przebarwienia w postaci ciemniejszych plam lub zebraniu się na powierzchni
tzw. mleczka świadczy o zbyt dużej ilości dodanej wody.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– aluminiowe listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– silikony,
– środki ochrony płytek i spoin,
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– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
lustro szklane
Srebrne, gr min. 4mm, szlif polerowany 0,5cm, klejone do ścian, zabezpieczone folią chroniącą przed
rozpryśnięciem odłamków. Gabaryty wg tabeli wykończenia.
Płytki ceramiczne 59,8x59.8cm, gr. 10mm, powierzchnia strukturalna, gatunek 1, antypoślizgowa R11,
Płytki ścienne 30x60 , dekory ścienne 30x60
Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do płytek z trasem, upłynniona, do okładzin podłogowych, cienko i
średniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odkształcalna,
- szczególnie polecana do układania wielkoformatowych płytek ceramicznych, gresowych i z
kamienia naturalnego
- wydłużony czas otwarty
- zawierająca tras zmniejszający ryzyko przebarwień
- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm)
- Zaprawa przewidziana do układania:
- na podłożach odkształcalnych, narażonych na niewielkie naprężenia lub lekkie drgania
- w miejscach o dużym obciążeniu ruchem pieszym (np. miejsca użyteczności publicznej)
- w miejscach narażonych na obciążenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)
- w miejscach narażonych na ciągłe obciążenie wodą (np. baseny, natryski)
- na podłożach typu: beton, jastrych cementowy (zarówno zespolony, na warstwie rozdzielającej
jak i pływający), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie zespolone
(szlamy uszczelniające), lub folia w płynie.
Fugi bezskurczowe. Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporna na ścieranie, zarysowanie, pękanie
oraz działanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim stopniu tworzywem
sztucznym, elastyczna hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoin do spoin o szerokości od 2 do 20 mm.
Wyrób zgodny jest z PN-EN 13888:2010.
Naprawa posadzki lastriko
Istniejącą posadzkę z lastriko należy poddać renowacji poprzez szlifowanie i naprawę ubytków,
następnie chemiczne wzmocnienie nawierzchni preparatami krzemianowymi i końcowe polerowanie z
zastosowaniem specjalistycznej chemii impregnującej.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
- miara lub dalmierz,
- młotek gumowy,
- drewniany klocek, który służy do ochrony krawędzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujące,
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie ręczną piłę do drewna, do docinania paneli,
- nożyk do tapet, potrzeby do przycinania taśmy, folii i podkładu,
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- wyprofilowany, zagięty blaszany płaskownik, do dobijania paneli przy ścianie,
- ołówek,
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przyściennych listew wykończeniowych.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2 Pakowanie i magazynowanie
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
− Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
− Wysokość składowania do 1,8 m.
4.3 Transport materiałów
− Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Przygotowanie podłoża:
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i
łuszczące się warstwy zaprawy.Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być
zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelinWilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5%
dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
Wykładzina PCV
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Należy pamiętać, że resztki
asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować
odbarwienia wykładziny. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może
być narażona na temperaturę przekraczającą 30oC. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu
lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy
wodoodporne. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych
i 0,5% dla podłoży z anhydrytu (gipsu).
Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni C. Nawierzchnie układa
się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchnię mocujemy
wykładzinę.Montaż wykładzin PCV powinni wykonywać wyłącznie pracownicy wykwalifikowani i
posiadający doświadczenie w tego rodzaju pracach.
Naprawa posadzki lastriko
Technologia szlifowania i polerowania, znajduje szczególne zastosowanie przy renowacji starych i
wyeksploatowanych posadzek betonowych, kamiennych, a także jastrychów cementowych: lastryko.
Regeneracja posadzek z zastosowaniem technologii szlifowania i polerowania polega na obróbce
mechanicznej nawierzchni technikami szlifierskimi i polerskimi, z zastosowaniem specjalistycznej
chemii impregnującej i wzmacniającej nawierzchnie.
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Regeneracja, naprawa ubytków i impregnacja posadzki preparatami krzemianowymi w stosunkowo
wczesnej fazie degradacji nawierzchni, znacząco przyczynia się do zwiększenia żywotności
nawierzchni i bezproblemowej obsługi w dłuższym okresie czasu.
Proces obróbki nawierzchni metodą szlifowania przeprowadza się z wykorzystaniem dysków
diamentowych o różnych stopniach gradacji. Pierwszy etap szlifowania, który decyduje o uzyskaniu
perfekcyjnie równego poziomu, wykonuje się dyskami metalowymi o najniższej gradacji, stopniowo
wymienianymi w maszynie szlifierskiej na dyski o wyższym stopniu gradacji. Celem tego procesu jest
również wyeliminowanie wszelkich wad materiałowych takich, jak pylenie czy łuszczenie się matrycy
cementowej. W przypadku wystąpienia bądź odsłonięcia ubytków w nawierzchni, wypełnia się je za
pomocną specjalistycznych preparatów, przeznaczonych do napraw posadzek szlifowanych. Należy
przy tym podkreślić, że tradycyjne materiały do napraw powierzchni betonowych nie będą znajdowały
w tym przypadku zastosowania z uwagi na możliwość przypalenia lub odspojenia i oderwania podczas
dalszej obróbki nawierzchni poprzez szlifowanie.
W zależności od wielkości ubytków, do napraw posadzek szlifowanych stosowane są preparaty
jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe. Preparaty jednoskładnikowe najczęściej wykorzystywane są
do tzw. szlamowania, czyli wypełnienia mikroporów w matrycy cementowej, powstałych na skutek
odsłonięcia zamkniętych w matrycy pęcherzyków powietrza. Preparaty dwuskładnikowe o
konsystencji gęsto-plastycznej stosuje się do wypełniania metodą szpachlowania mniej lub bardziej
rozległych ubytków o głębokości nie większej niż 3 mm. W przypadku głębszych ubytków celowe i
bardziej ekonomiczne może okazać się uprzednie sfrezowanie zdegradowanej wierzchniej warstwy
posadzki.
Po zakończeniu etapu naprawy ubytków i mikroporów posadzka musi być odkurzona i zmyta. Na tak
przygotowane i osuszone podłoże metodą natryskową aplikowany jest chemiczny pielęgnator, a
zarazem utwardzacz i uszczelniacz nawierzchni. Pielęgnator na bazie krzemianu litu głęboko penetruje
warstwę wierzchnią betonu, a reagując z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy twardą, wytrzymałą
szczelną i zwartą strukturę. Dzięki zastosowaniu preparatu pielęgnującego, nawierzchnia jest
zabezpieczona przed pyleniem, przenikaniem substancji płynnych (olej, roztwory soli), wilgocią oraz
alkalicznymi wykwitami. Twarda, odporna na ścieranie powierzchnia, pozostaje przez cały czas
strukturą paroprzepuszczalną, co zapobiega powstawaniu destrukcyjnych ciśnień wewnątrz płyty
posadzki i zasadniczo przedłuża jej żywotność.
Następny etap szlifowania prowadzi się z użyciem plastikowych tarcz szlifierskich, co prowadzi do
ostatecznej eliminacji płytkich rys w nawierzchni. Po zakończeniu fazy obróbki posadzki z
zastosowaniem plastikowych tarcz szlifierskich, następuje etap końcowej obróbki nawierzchni
poprzez polerowanie, aż do uzyskania estetycznej i błyszczącej powierzchni. Proces ten przeprowadza
się z użyciem diamentowych tarcz polerskich o rosnącym stopniu gradacji. Ostatnią fazę stanowi
wybłyszczenie nawierzchni przy użyciu tarcz z naturalnego włosia oraz wybłyszczającego preparatu
krzemianowo litowego. Preparat nanosi się za pomocną mopamikrofibrowego na suchą, czystą i
odkurzoną powierzchnię, a następnie poleruje z użyciem delikatnego padu polerskiego, który podnosi
temperaturę polerowanego podłoża do ok. 30°C. Temperatura ta warunkuje uzyskanie efektu
wybłyszczenia nawierzchni, a także stopnia oczekiwanego połysku.
Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym, preparat wybłyszczający na bazie krzemianu litu i
modyfikowanych kopolimerów TerraCoat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę
mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną,
dodatkowo utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki, a także tworzy zwartą, niepylącą i
wodoszczelną strukturę. W wyniku zastosowania ultranowoczesnej mieszaniny związków
organicznych i nieorganicznych, preparat wybłyszczający zapewnia długotrwałą, bezproblemową
eksploatację posadzki, poprzez wysoką odporność na powstawanie plam, znakomitą antypoślizgowość
oraz idealny połysk. Preparat pozwala na uzyskanie tzw. efektu lustra.
Regenerowana nawierzchnia nie musi być tradycyjnie szara. Posadzki z betonu szlifowanego można
bowiem barwić przy użyciu odpowiednich preparatów, uzyskując efekt powierzchniowego barwienia
matrycy cementowej, wyglądem przypominający akwarelę. Rekomendowana technologia firmy
bautech.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB.

- 46 -

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami
Dwujęzycznymiul. Wojska Polskiego 68, Police, dz. nr 2715/5

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
6.2 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
6.3 Badania w czasie odbioru
Badania okładzin i posadzek z 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 na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na
całej dł. łaty),
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
− płaszczyzny poziomej lub spadków,
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny
być większe niż 3 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 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki).
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 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 zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały
pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
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8.2 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych i terakotowych
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 w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− przyczepności do podłoża
− 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.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym.
Wykładzina obiektowa
Odbiór powinien obejmować:
–
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową)
–
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową)
–
sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa
powinna być wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m
- po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i zakończony
notatką służbową.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzeniem właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
• PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
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ST – 08 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powłok malarskich wewnętrznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej
do wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST 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.
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Niniejsze prace wykończeniowe powinni wykonywać wyłącznie pracownicy wykwalifikowani i
posiadający doświadczenie w tego rodzaju pracach.Niezbędne jest również wykonanie szablonów
malarskich wg rysunkówszczegółowych. Prace te (wykonanie szablonów i/lub malowanie
dekoracji)można również zlecićfirmie zajmującej się wykonywaniem reklam
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach
ogólnych”.
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farba akrylowa,
· Efekt dekoracyjny - matowy.
· Odporność na działanie wody - wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach.
Pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.
· Odporność na działanie ciepła - nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do
malowania grzejników.
· Inne - dobre krycie – zakrywa poprzednią powłokę już po 2 warstwach, - śnieżna biel - dobra
przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian.
Emalia alkidowa
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Efekt dekoracyjny powłoki satynowy połysk lub mat.
Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm³] 1,5
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%
powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h] 16.
Rozcieńczalnik olejno-ftalowy bezaromatyczny.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
4.2 Transport materiałów
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji
technicznej.
5.2 Warunki przystąpienia do 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.
Ubytki w powierzchni należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby jej równość
odpowiadała całej otaczającej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 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.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac,
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
5.3 Przygotowanie podłoża
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynkuw temperaturze poniżej
+5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej
0°C,w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
5.4 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania producenta
farb.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
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całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury
oświetleniowej,
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu białego montażu
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem.Na podłożach mineralnych pędzle stosuje się tylko do malowania małych
powierzchni (np. narożników) ze względu na niską wydajność.
Nakładanie farb pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie
zanikają po wyschnięciu. Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia
dokładne wcieranie gruntu w podłoże.
Nakładanie wałkiem.Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze
względu na prostotę i dużą wydajność.
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności
podłoża.
Natrysk powietrzny.Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia
mogące zatkać dyszę pistoletu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. 1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7.2 Odbiór podłoży
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-EN-209:2004
Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez
obręczy
• PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki
• PN-EN ISO 2810:2005
Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena
• PN-EN13300:2002
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja
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ST – 09 TYNKI WEWNĘTRZNE
CPV 45410000-4Tynkowanie.
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych w związku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST 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.
1.4 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:
− tynki gipsowe
− tynki cementowo-wapienne
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne”
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna
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
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doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm – 0%,
- początek wiązania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań
normy.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej
specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
5.2 Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania,
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie połoza 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.
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Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie
propozycję rozwiązania tych problemów.
5.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk.
Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania przeprowadzana
jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy
pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy
próby zwilżania. Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie
w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru
- przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem
tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do
tynkowania.
5.4 Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić
podłoże pod tynk.
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych
etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń
tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do
rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych.
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża,
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą
wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego
niedostateczną wytrzymałość.
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura
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powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni
zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw
technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była
praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.
5.5 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków składa się z następujących faz:
-Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości
ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ.
Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy
te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można
używać prowadnice drewniane lub stalowe.
-Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na ścianach i
45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10
– 12 cm zanurzenia stożka.
-Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm
zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.
-Wykonanie gładzi.
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową
lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk,
skraplając go wodą za pomocą pędzla
5.6 Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby
przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po
wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i
przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź
należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca
się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji
technicznej.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
6.3 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od
podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2,
jeżeli ościeża ich są tynkowane.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
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 3 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 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża
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wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
ocenę wyników badań
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora do STWOiR, szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• 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.
• PN-EN 459-1-2003
Wapno budowlane
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
• PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
• Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
• EN 13279-1-B4/50/2
• PZH HK/B/0543/16/2009
-
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