REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GMINNYM

Stadium opracowania: Projekt Budowlany
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KODY CPV
45.00.00.00-7 Roboty Budowlane
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
54.41.00.00-4 Tynkowanie
45.42.10.00-4 Roboty w Zakresie Stolarki Budowlanej
45.44.21.00-8 Roboty Malarskie
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
1. WSTĘP
Wykaz specyfikacji szczegółowych
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w ramach remontu pomieszczeń w budynku gminnym zlokalizowanym przy ul. Celnej
51 w Gołkowicach.
Do podstawowych robót budowlanych należy zaliczyć :
–
wykonanie ścianki działowej – oddzielenie korytarza
–
roboty ścienne malarskie
–
roboty sufitowe : wykonanie systemowego sufitu podwieszanego w korytarzu
–
wykonanie robót okładzinowych i izolacyjnych w pomieszczeniu szatniowo –
sanitarnym
–
wykonanie robót instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń (instalacja
wod-kan)
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, których
wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi robót budowlanych:
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Inspektor nadzoru /zamiennie Inżynier projektu /- osoba wyznaczona przez
Zamawiającego, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.5. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja budynku zaplecza socjalnotechnicznego
1.4.6. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu robót
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wokół budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
np: poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację magazynów, składowisk,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem pyłami , gazami lub substancjami toksycznymi,
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie
będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze

3/I/B

środowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:
zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,
zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi
(np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,
• przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ,
• zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.
Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi
odpowiedzialność przed Zamawiającym.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie realizacji inwestycji ,w magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
•
•
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora.
Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy. Pojazdy 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.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien
być uwzględniony w cenie kontraktowej.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie materiały przeznaczone do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca nie będzie pozyskiwał materiałów ze źródeł miejscowych
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w miejscu wskazanym Inspektorowi. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
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innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie
i wpisuje do książki obmiarów.

6.2.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) protokół przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
pismem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

•
•
•

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. 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 opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 1 Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania
ST 2 Stolarka okienna i drzwiowa
ST 3 Roboty murarskie
ST 4 Tynki
ST 5 Okładziny ścienne
ST 6 Malowanie tynków
ST 7 Posadzki

UWAGA:
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu
pod budowę oraz zabezpieczeń związanych z realizacją remontu obiektu kubaturowego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie zabezpieczeń.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
obowiązującymi przepisami.
ST 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem i odbiorem stolarki drzwiowej i okiennej dla obiektów kubaturowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montaż stolarki drzwiowej i okiennej w ścianach.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.6 Wymogi formalne
Stolarka drzwiowa i okienna powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną lub instrukcją wbudowania akceptowaną przez osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją, osadzanie powinno być
przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta stolarki i wymaganiami technicznymi.
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Przy robotach należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
1.7 Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót. Zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
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trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na
nośność obiektów, należy uzyskać dodatkową akceptacje projektantów. Przed rozpoczęciem robót
należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu stolarki okiennej i drzwiowej i
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonywania prac.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z odpowiednimi okuciami i powłokami
malarskimi.
2.1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne
Zastosowano skrzydła wewnętrzne, płytowe z wypełnieniem „plaster miodu” lub płyta wiórowa

otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona jest płytą
HDF w kolorze dąb Milano lub podobnym, wzór classik (do wyboru inwestora), ościeżnice
metalowe regulowane opaskowe, drzwi wyposażone w klamkę z szyldem, zamek
patentowy.
. Drzwi odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie:
- drzwi w kolorze wg. wykazu stolarki w dokumentacji projektowej.
- drzwi powinny się lekko zamykać i otwierać,
- powierzchnia skrzydeł w okleinie naturalnej,
- rozwierane skrzydła drzwiowe nie mogą ocierać się w żadnym miejscu,
- zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze dolegać do ościeżnicy,
- skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowania,
2.3 Stolarka okienna
- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil pięciokomorowy) szklone szybą zespoloną,
niskoemisyjną,
ramy wzmocnione z atestem szyb P4 w klasie RC2
- okna w kolorze wg. wykazu stolarki w dokumentacji projektowej.
- profile pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym,
- współczynnik przenikania ciepła dla całości stolarki U wg. wykazu stolarki w dokumentacji
projektowej.
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3/h
- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa,
- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300,
- izolacja akustyczna – Ra 2 = 1-40 dB,
- szyba zespolona ze szkła float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczeństwa,
- okna standartowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane,
- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do
tej funkcji,
- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,
- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,
- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa
CE do stosowania w budownictwie
Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okienne (bezpośrednio na obiekcie, na
miejscu budowy) przed jej wykonaniem i montażem.
2.4.

Drzwi zewnętrzne
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Drzwi zewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem typu RC klasa RC3 z naświetlem montowane na 3
wzmocnionych zawiasach wyposażone w zamek listwowy wielopunktowy pod dwie wkładki patentowe klasy
C, przeszklenie typu lustro weneckie; ościeżnica RC3z progiem metalowym

2.5. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Dobór okuć powinien zapewnić właściwe funkcjonowanie i wytrzymałość okuwanego wyrobu:
-wykonawca robót powinien sprawdzić czy wskazane przez zleceniodawcę okucia budowlane
nadają się pod względem jakości i wymiarów do ich osadzenia w przeznaczonych elementach lub
segmentach oraz czy spełniają wymogi dotyczące spodziewanych obciążeń eksploatacyjnych,
-wykonawca robót powinien sprawdzić prawidłowość danych dotyczących wymiarów zawartych w
opisie wykonywanych robót albo podanych na przynależnych rysunkach i tych, które mają
szczególne znaczenie dla wykonywanego okucia,
-w przypadku okuć, do których istnieją instrukcje okuwania i obsługi opracowane przez
producentów instrukcje te powinny być w wymaganej liczbie przekazane wykonawcy robót.
-okucia wymagające okresowego smarowania powinny być tak skonstruowane aby była możliwość
ich łatwego smarowania po ich wbudowaniu,
-okucia, które posiadają przynależne różne części oddzielne, powinny być dostarczone
kompletami, w tym z odpowiednimi wkrętami, jeżeli w opisie robót do wykonania nie podano
inaczej,
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
Okucia odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norm.
2.6. Zawiasy
-zawiasy drzwiowe powinny umożliwiać rozwarcie skrzydeł o kąt większy niż 90°, o ile w opisie
robót nie podano inaczej.
-zawiasy powinny być dostosowane do masy i powierzchni skrzydeł,
-pomiędzy skrzydełkiem łożyskowym a skrzydełkiem czopowym zawias zaleca się zastosowanie
dwóch podkładek,
Zawiasy powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w zawiasy, na które nie została ustanowiona norm.
2.7. Zamki
Zamki powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w zamki, na które nie została ustanowiona norm.
2.8. Klamki i szyldy
Klamki i szyldy– ze stopów aluminium (ZnAl), dwie sztuki w każdym skrzydle drzwiowym. Łączone
ze skrzydłem za pomocą łączników dwustronnych do łączenia klamek i szyldów, stosowane do
drzwi drewnianych
2.9. Szkło zwykłe
Do szklenia należy stosować szkło P4 wg PN-B-13050.
2.10. Elementy łączące
Do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej należy używać elementów zalecanych przez
producenta, dopuszcza się zastosowanie :
-kotew stalowych,
W pomieszczeniach wilgotnych i narażonych na działanie wilgoci należy stosować materiały
nierdzewne. Zastosowane elementy te muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.11. Elastyczne materiały uszczelniające.
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Elastyczny materiał uszczelniający dopuszczony do stosowania przy łączeniu elementów stolarki
budowlanej ze ścianami budynków. Uszczelnienie powinno zapewniać nieprzewiewanie , być
odpornym na działanie wilgoci i ciepła. Zastosowany materiał uszczelniający musi odpowiadać
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.12. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej.
Współczynnik przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PNEN673
2.13. Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3 SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.
4.TRANSPORT
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem zaakceptowanym przez Inżyniera w
taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi,
stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Elementy do transportu
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Warunki przechowywania drzwi,
elementów łączących i pomocniczych powinny zapewnić stałą gotowość ich użycia. Materiały
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, półotwartych
lub zamkniętych, o wilgotności od 40 -70% i temp. 10 - 30°C, w odległości min. 1,00 m od
urządzeń grzewczych.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Sposób składowania wg punktu 2.16
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Mocowanie stolarki okiennej i drzwiowej
Do mocowania stolarki nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane
elementy.
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne
budynku. Zakotwienia elementów należy dokonywać w taki sposób, aby zapewnione było
przenoszenie sił na elementy nośne budynku. Możliwe jest zamocowanie stolarki w ościeżach
odpowiednio do rodzaju ściany w jakiej jest wykonywany otwór, za pomocą kotew stalowych.
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami
a wymiarami ościeża, w które mają być wstawione nie zachodzą niezgodności większe niż
dopuszczalne odchyłki wymiarowe.Osadzona stolarka powinna być uszczelniona między ościeżem
a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób aby nie następowało przewiewanie .Wilgotność drewna
stosowanego do produkcji drzwi drewnianych powinna
wynosić 10-16%.Elementy stolarki
powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.
5.2.1. Montaż stolarki drzwiowej
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy ocenić
możliwość bezusterkowego wykonania prac poprzez :
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ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem
równości , pionowości i wypoziomowania,
− sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania,
− sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku.
− przed przystąpieniem do osadzania należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania
elementu.
− ościeżnice należy zamocować w ościeżu w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z
obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk.
− odległości miejsc mocowania od naroży powinny wynosić nie więcej niż 300 mm, rozstaw
pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania min.750mm.
− skrzynkę zamykacza w drzwiach osadzić w przygotowanym otworze na zaprawie cementowej
tak, aby płaszczyzna górna skrzynki pokrywała się z poziomem podłogi; po utwardzeniu się
zaprawy cementowej można przystąpić do zabudowy elementu ściennego.
− osadzić korpus zamykacza w zabudowanej skrzynce, korpus zamykacza można przesuwać za
pomocą wkrętów w pionie i poziomie; zakres regulacji :
• przesuw wzdłuż skrzynki – 11mm
• przesuw poprzeczny po 2,5mm – na stronę,
• przesuw w pionie do 6mm,
W czasie regulacji położenia korpusu zamykacza ściany skrzynki pod wpływem nacisku śrub nie
powinny być wyginane na zewnątrz.
− Wstawić skrzydło drzwiowe, wstawienie
należy rozpocząć od osadzenia na czopie
zamykacza, a następnie mocować na zawiasie górnej przez wysunięcie czopa; podnoszenie i
opuszczanie czopa zawiasy górnej powinno być wykonane wkrętakiem poprzez mechanizm
wysuwu czopa.
− Wyregulować ustawienie skrzydeł przez przesuwanie korpusu zamykacza; sprawdzenie
prawidłowego ustawienia należy przeprowadzić dla różnych kątów obrotu skrzydła drzwiowego
– skrzydła drzwiowe zamknięte (w położeniu zerowym) powinny tworzyć jedną płaszczyznę.
− Zamocować pokrywy zamykacza i listwę zatrzaskową nadproża.
− Regulacja zamykania skrzydeł drzwiowych:
• zamykacz powinien umożliwić obrót skrzydła drzwiowego o kąt max.115° (w obu kierunkach)
pozwalając jednocześnie na unieruchomienie skrzydła przy kącie 90°. Zamykacz można ustawić
na zamykanie jedno- lub dwufazowe
• przy ustawieniu jednofazowym zamykanie skrzydła drzwiowego od 90° do 0° powinno być
jednostajnie płynne,
• przy ustawieniu dwufazowym powinny występować następujące fazy zamykania skrzydeł
drzwiowych:
o pierwsza od 90° do 10° - zamykanie szybkie,
o druga od 10° do 0° - zamykanie wolne.
Osadzone w ościeżach drzwi powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie.
Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z
zaleceniem producenta stolarki.
5.2.2. Osadzenie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką, a szczelinę przekryć listwą.
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm.
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.
−
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym i tak, aby nie następowało
przewiewani,e poprzez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
•

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
miejsca luzów
wartość luzu i odchyłek
okien
+2
a -1

drzwi
+2
-1

luzy miedzy skrzydłami
między
skrzydłami
ościeżnica
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości stolarki, obejmuje sprawdzenie następujących cech:
−
zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
−
stanów powłok wykończeniowych stolarki ,
−
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
−
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
−
sprawdzenie podstawowych wymiarów– dopuszczalne odchyłki wymiarów wg. PN-78/M02139,
−
sprawdzenie wykonania skrzydeł – na powierzchniach skrzydła powinien być zapewniony
styk krawędzi połączonych, rama skrzydła winna być prosta, bez skrzywień, skręceń,
wichrowatości i trwałych odkształceń , skrzydło nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień,
wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm.
−
Sprawdzenie ościeżnicy – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3 mm.
−
sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewniać
współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ± 1mm,
−
sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki
lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tą siłę przy dynamicznym zamykaniu
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu skrzydła powinien wynosić
180°.
−
sprawdzenie niezawodności skrzydła – drzwi powinny zachować sprawność działania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła.
−
izolacyjność akustyczna profili – wg. PN-87/B-02151,
−
infiltracja powietrza – drzwi wewnętrznych nie powinna być większa niż 1m3 na 1m
długości szczeliny w ciągu 1h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa.
Przygotowanie do badań :
−
drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h w pomieszczeniu o temp.
20°C (±2°C) i wilgotności względnej 50±10%.
−
sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni
licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej
niż 20 mm.
−
pomiar powinien być wykonany z dokładnością ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub rozproszonym świetle sztucznym z
odległości ok. 1 m.
−
do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo.
−
stolarka powinna posiadać atesty ITB i PZH,
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-B-10180 dla robót szklarskich.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót obejmować powinny:
• odkucie tynku
– 1 m2,
• demontaż stolarki
– 1 m2,
• osadzenie stolarki
– 1 m2,
Wykonawca jak i osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującya
nadzór nad realizacją inwestycji, może w razie wątpliwości żądać końcowego sprawdzenia
dostarczonego materiału. Żądanie musi być przedstawione na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie
2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zostać
sprawdzone w szczególności:
−
zgodność wbudowanego elementu z projektem
−
wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania
−
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania
(dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić do 2 mm),
−
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
−
stan i wygląd powłok wykończeniowych (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy,
pęknięć, odprysków, łuszczenia),
−
dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych,
−
prawidłowość działania części ruchomych i okuć,
−
zaświadczeń o jakości i świadectw.
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić wszystkie
zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni, roboty
należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części
robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty lub dokonać odpowiednich poprawek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Drzwi i okna płatne są wg. obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
− zakup elementów przeznaczonych do zabudowania,
− transport na miejsce składowania na placu budowy,
− transport do miejsca wykonywania prac,
− rozpakowanie i przegląd stolarki,
− badania i pomiary
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
− dopasowanie i wyregulowanie
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
− uporządkowanie miejsca montażu .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
DU nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Polskie Normy :
PN-B-10085.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13050.
Szkło płaskie walcowane
BN-70/5028-22. Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32. Pokost lniany.
Wyroby stolarki drewnianej powinny posiadać świadectwa ITB oraz ocenę PZH.
ST 3 ROBOTY MURARSKIE
L. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru murów: z materiałów ceramicznych.
l.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
l.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.
-ścian z cegły
l.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
2.1. Woda (PN-C-04630).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana klasy 10 wg PN-B-12001
* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana 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%.
* Wytrzymałość na ściskanie l0,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak
uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
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wcześnie po jej przygotowaniu t.j 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+5C.Do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.2.3. .Zaprawy budowlane cementowe
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu t.j ok. 2 godzin. Do zapraw nie wolno uzywać cementu zwietrzałego, skawalonego
lub zamoczonego. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST . „Wymagania ogólne” .
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w
wodzie.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły .
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna l0 mm,
− 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - l0 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
6.1. Materiały ceramiczne, betonowe
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Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
− wymiarów i kształtu cegły, pustaka
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST . "Wymagania ogólne"
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr)muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian,
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
– badania i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-B-30020 Wapno
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
PN-87/B03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
ST 4 OKŁADZINY ŚCIENNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i
okładzin ściennych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu i obejmuje:
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami inspektora.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
2.1. Woda wg PN-C-04630.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek wg PN-7B-06711.
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 l,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.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.
− 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 t.j. ok. 3 godzin.
− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-B-12031 i PN-B-12039.
Wymagania:
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Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
-gatunek II 75%
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów t.j. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu l tygodnia, zwilżane
wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowvch.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:l:4,-w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku l: l :2.
5.4. Wykonywanie tynków dekoracyjnych.
Tynki dekoracyjne żywiczne wykonywać zgodnie z wybrana technologią, ściśle wg. zaleceń i
instrukcji producenta
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych
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okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania -moczone w ciągu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" .
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
− wymiarów i kształtu płytek
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
− W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w
przypadku wykładziny zewnętrznej).
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
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kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
− poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża,
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża,
− nierówne pokrycie powierzchni tynkiem dekoracyjnym.
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Tynki wewnętrzne
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić.
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14503
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-30020
Wapno
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne
ST 5 MALOWANIE TYNKÓW
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla
obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
robót malarskich obiektu i obejmują:
Malowanie tynków
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
"Wymagania ogólne"
2.1. Woda PN-C-04630.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
2.2. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
− wodę - do farb wapiennych,
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnym i akrylowymi:
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej,
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
− całkowitym ułożeniu posadzek,
− usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.2. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,
smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− 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.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
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Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,
braku plam, smug, 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. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST"Wymagania ogólne"
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowanie podłoża do malowania,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich
- uporządkowanie stanowiska pracy,
- badania i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10280.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10100.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30020.
Wapno
PN-C-04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-C-81502.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
ST 6 SUFITY PODWIESZANE
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót związanych z wykonywaniem sufitów podwieszanych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres robót objętych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
obudów
z płyt g-k.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie w/w robót.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją
projektową, ST i poleceniami osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji.
1.5 Wymogi formalne
Montaż winien być wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub instrukcją
akceptowaną przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące
nadzór nad realizacją inwestycji .
1.6 Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów, należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż.
2. MATERIAŁY
Zastosowane materiały:
2.1 Płyty sufitowe 600*600
Płyta sufitowa o gładkiej powierzchni.
Właściwości techniczne
Materiał klasy ogniowej|: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Klasa odporności ogniowej: F30-F120 zgodnie z DIN 4102 cz. 2 badań) REI30 - REI120
zgodnie z EN 13501 cz. 2
Pochłanianie dźwięku: EN ISO 354 αw = 0,10(L) zgodnie z EN ISO 11654 NRC = 0,10 zgodnie
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z ASTM C 423
Izolacyjność akustyczna wzdłużna:Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 grubość 15 mm
Odporność na wilgoć: do 95% względnej wilgotności powietrza
Odbicie światła: w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olśnienia do ok. 92%
Przewodność cieplna: λ = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z 52612
Odporność na wilgoć: do 95% względnej wilgotności powietrza
Higiena powłoka bakterio- i grzybobójcza
Klasa czystości: klasa 4 zgodnie z ISO 14644-1
Kolor: biały podobny do RAL 9010
System C: System z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowane
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji .
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem w taki sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów - poziomo,
ściśle obok siebie (zabezpieczyć przed przemieszczeniem) aby wykluczyć ewentualność ich
uszkodzenia – zabezpieczyć lub usunąć wszystkie wystające części wewnątrz środka transportu.
Warunki przechowywania, elementów łączących i pomocniczych powinny zapewnić stałą gotowość
ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych,
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, z dala od źródeł ognia i ciepła. Należy również
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na styropian np.: benzyn,
kwasów, rozpuszczalników, lepików stosowanych na zimno. W celu ochrony przed starzeniem się
powierzchni płyt w warunkach atmosferycznych płyty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim
działaniem słońca, jeśli przechowywane są przez dłuższy czas – do tego celu nadają się jasne
folie z tworzyw sztucznych – nie należy natomiast stosować folii w ciemnych kolorach lub arkuszy
przezroczystych, gdyż mogą powodować duży przyrost ciepła.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości płyt gipsowo-kartonowych obejmuje obejmuje sprawdzenie następujących cech:
− wymiary 600x600x12,5mm,
− klasyfikacja ogniowa - niepalny
Ponadto ocena jakości płyt powinna polegać na sprawdzeniu:
−
−
−

oświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,
płyty powinny posiadać atesty ITB i PZH,
stanu płyt (płyty bez wad i uszkodzeń mechanicznych powierzchni i krawędzi).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowi jest 1m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót powinien być zgodny z ogólnymi zasadami odbiorów robót budowlanych.
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8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta
oraz zgodność z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Montaż płyt g-k wykonywany jest wg. obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
− zakup materiałów,
− transport na miejsce składowania na placu budowy,
− transport do miejsca wykonywania prac,
− montaż konstrukcji,
− ułożenie płyt lub montaż płyt g-k do konstrukcji,
− uporządkowanie miejsca montażu .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
DU nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
ST 7 POSADZKI
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla obiektów
kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
posadzek w obiekcie kubaturowym.
- Warstwa wyrównawcza grubości 3 - 5 cm, 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.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych gresowych z cokolikami
wys. 10cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z kształtek ceramicznych lub z płytek ceramicznych, o wys. do 10cm.
l.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt.1.4..
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Woda wg PN-C-04630
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek wg PN-B-06711:
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–
nie zawierać domieszek organicznych,
–
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
2.3. Cement wg PN-EN 197-1
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu
lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak
tłuszczowy).
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65oC.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25 oC, włóknistych
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne).
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
penetracja w temperaturze 25 C, stopni penetracji – 50-75
temperatura mięknięcia – nie normalizuje się
przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w
masie,
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20 ±2oC – nie normalizuje się,
odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20+-2oC zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.
2.6. Płytki gresowe
Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-B-12032.
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych:
Barwione w masie: barwa wg wzorca producenta
nasiąkliwość po wypaleniu poniżej 0,1%
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45,0 MPa,
twardość min. 5 (wg.skali Mohsa)
antypoślizgowość R>=9
mrozoodporność nie mniej niż 98%,
ługoodporność nie mniej niż 90%
wielkość 20/20cm lub 30/30cm.
Dopuszczalna odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość ± 1,-5 mm
grubość:
0,5 mm
krzywizna:
± 1,0 mm
b) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-B-10121:
–
zaprawę z cementu portlandzkiego 35- białego i mączki wapiennej
–
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. l m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
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- 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...”.
d) Transport:
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.
e) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1.8 m.
2.7 Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu.
Wykładzina dywanowa pętelkowa pokryta teflonem o parametrach nie gorszych:
- wysokość całkowita 6,00 mm
- wysokość runa 3,5 mm
- waga całkowita 2300 g/m2
- waga runa całkowita 750 g/m2
- waga runa powyżej tkania 420 g/m2
- klasyfikacja ogniowa - trudno zapalny
- gęstość - 130000 punktów /m2
- szerokość - 4 m
- włókno runa - PA 100% Antron Exel
- musi posiadać certyfikat CE.
2.7.1 Masa samopoziomująca o parametrach nie gorszych niż:
Gęstość nasypowa 1,3 kg/m3
proporcje mieszania 6,0 l wody/ 25 kg
ruch pieszy po3 do 6 godzinach
wytrzymałość na ściskanie C16 wg PN-EN 13813
wytrzymałość na zginanie F5 wg PN-EN 13813
skurcz 0,80 mm/m
2.7.2. Grunt
Zgodny z zaleceniem producenta wykładzin i masy samopoziomującej
2.7.3. Klej
Zgodny z zaleceniami producenta wykładziny.
2.7.4. Listwy cokołowe i kątowe
Wymiary listew, kolorystykę i materiał uzgodnić z projektantem aranżacji wnętrz.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1.Posadzka z płytek ceramicznych
Przy wykonywaniu prac posadzkowych
technologicznych:

należy
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bezwzględnie

przestrzegać

reżimów

Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podłoża betonowego
(wylewka samopoziomująca, gruntowanie) za pomocą kleju wskazanego przez producenta do
klejenia płytek ceramicznych. Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne,
czyste i wolne od substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu,
brudu, tłuszczów i innych zanieczyszczeń. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą
wyrównującą. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie
niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. W podkładzie
należy wykonać zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny
być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Płytki należy stosować zgodnie z ich
przeznaczeniem. Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich
jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań. Przy wykładaniu płytek
należy stosować się do zaleceń producentów kleju i Polskich Norm. Zaprawę klejącą
przygotowaną zgodnie z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną pacą na przygotowane wcześniej
podłoże. Wielkość ząbków pacy dobrać w zależności od wielkości płytek. Zawsze przyklejać płytki
całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami). Dla płytek ściennych
dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. Należy układać płytki na
spoinę, gdyż płytki wyłożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego
rodzaju naprężenia. Należy również pamiętać, że tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność
liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek, dlatego też należy wykładać płytki stosując
fugę między płytkami grubości 3 mm z wykończeniem fugą barwioną fabrycznie w kolorze
dobranym do koloru płytek. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Cokoliki dla
posadzki z kształtek ceramicznych lub z płytek gresowych – wykonać z tego samego materiału.
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę
stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed zabarwieniem. Szczeliny
dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w
podłożu. Narożniki płytkowanych powierzchni wykonać należy z płytek ciętych i szlifowanych,
bezlistwowo. Przejścia wewnętrzne bezprogowe. Zaprawę klejącą należy usuwać delikatnie z
powierzchni użytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do zarysowania
powierzchni. Zabrudzenia na płytkach nie szkliwionych spowodowane różnego rodzaju zaprawami
należy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami. Należy przeprowadzić konserwację płytek
nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchłanianiem różnego rodzaju zabrudzeń stosować odpowiednie środki (impregnaty).
5.2.1. Spoinowanie.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.
5.3.Roboty posadzkowe pod wykładzinę
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż15 º C i powinna
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonania oraz
w trakcie wysychania kleju.
Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na podkładzie tak aby arkusze tworzyły zakład szerokości ok.2-3 cm. Arkusze wykładziny należy przyklejać
przy użyciu klejów zalecanych przez producenta wykładziny np. Qbix.KL30
Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza się występowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .
5.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
–
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
–
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową,
–
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
badania prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
–
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
–
przygotowanie podłoża,
–
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
–
wykonanie wszystkich czynności wg pkt. 5
–
oczyszczenie stanowiska pracy,
–
badania i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego
użytku.
PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-30175
Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-C-04630
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-EN 14041:2006/AC Wykładziny tekstylne
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