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KOLEJNOŚĆ SPECYFIKACJI
Nr kolejny
Nazwa specyfikacji
ST B.00.00. Wymagania ogólne
SST B.08.00 Roboty ciesielskie
SST B.09.00 Obróbki blacharskie
SST B.10.00 Podłoża i Posadzki
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST B.00.00
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót drogowych i budowlanych „MODERNIZACJA (REMONT) BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
TERENIE OSADY LEŚNEJ GLINKI NA DZ. NR 3045/2
W M. CIERPICE, GM. WIELKA NIESZAWKA
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych,
ustalenia dotyczą również dla SST sporządzonych indywidualnie.
1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na posesji osady leśnej Rejna.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie
realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Definicje i skróty
Inwestor, Zamawiający –Nadleśnictwo Gniewkowo
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie – „MODERNIZACJA (REMONT) BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE OSADY
LEŚNEJ GLINKI NA DZ. NR 3045/2w W M. CIERPICE, GM. WIELKA NIESZAWKA”

Biuro Obsługi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

Kontrakt – umowa o wykonanie „MODERNIZACJA (REMONT) BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
TERENIE OSADY LEŚNEJ GLINKI NA DZ. NR 3045/2w W M. CIERPICE, GM. WIELKA NIESZAWKA”
zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć „MODERNIZACJA (REMONT) BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA TERENIE OSADY LEŚNEJ GLINKI NA DZ. NR 3045/2w W M. CIERPICE, GM.
WIELKA NIESZAWKA”
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie
objętych certyfikacją.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Autor Projektu, Projektant – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór autorski.
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy
odbiorze gotowego obiektu.
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowych
opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej ich
wykonania
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
1.5.2. Przekazanie placu budowy
1.5.2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o
wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
1.5.2.2. Wykonawca robót może skorzystać ze źródeł zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną
znajdujących się na terenie osady pod warunkiem zainstalowania na własny koszt podliczników,
1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu
budowy.
1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na
własny koszt.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - Zamawiającego;
wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacje projektową oraz projektową dokumentację
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierający spis
dokumentacji projektowej i powykonawczej, którą wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności wymieniana w „Kontraktowych warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 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.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
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, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających
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do dróg otwartych dla ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentów pod warunkiem:
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.7
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Biuro Obsługi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o
większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w
normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
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użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają 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. 1 i które spełniają wymogi SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru 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 ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. 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. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane 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 podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
9.2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót opracowując
kosztorys ofertowy wg następujących zasad:
9.2.1. kosztorys ofertowy należy opracować w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,
tzn. każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji netto,
9.2.2.ceny jednostkowe, wartość pozycji i cenę oferty należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe z narzutami,
9.2.4. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje
przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru robót przez
Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że koszt ich
został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.
9.2.5. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie, robocizny,
materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,
9.2.6. ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z
rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a także z wiedzą
techniczną i sztuką, budowlaną.
9.2.7. podane w przedmiarze robót podstawy nakładów rzeczowych (w postaci numerów tablic KNNR-ów,
KNR-ów itp. są dla oferentów nieobowiązkowe (mogą być zmienione przez wykonawcę lub pominięte) —
podane są one jedynie w celu określenia zakresu czynności (szczegółowy opis danej roboty) i ułatwienia
oferentom wyliczenia wysokości własnej ceny jednostkowej, przy uwzględnieniu zastosowania niezbędnego
sprzętu według własnego uznania
oferenta
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9.2.8.Ceny jednostkowe określone przez oferentów w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmować:
9.2.8.1. koszty bezpośrednie, w tym:
a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót,
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze
lub do miejsca składowania na placu budowy,
c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po
zakończeniu robót,
9.2.8.2. Koszty ogólne budowy, w tym:
a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników,
b) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.
c) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany zysk;
d) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i
zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy
oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych,
9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawcę w walucie polskiej.
9.3. Rozliczenie robót dodatkowych
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia, to jest takich robót, których w
trakcie opracowywania dokumentacji mimo należytej staranności nie można było przewidzieć, rozliczenie tych
robót nastąpi wg następujących zasad:
9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół konieczności uzasadniający konieczność
wykonania robót dodatkowych,
9.3.2. Wykonawca złoży ofertę Zamawiającemu na wykonanie robót dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych robót. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych
dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego.
9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegółowej Wykonawca opracuje opierając się:
a) podstawa wyceny - ogólne dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych lub kalkulacje zakładowe,
b) wysokość stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich oraz zysk zostanie przyjęta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkości średnie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,
c) ceny materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia zostaną przyjęte jako średnie z Informatorów wydawnictwa
Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w
wydawnictwie Sekocenbudu, cenę materiału należy przyjąć jako wyliczoną średnią z hurtowni zlokalizowanych
na terenie województwa podlaskiego powiększoną o średnie koszty zaopatrzenia przyjęte z Informatora
Sekocenbudu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Jednostka autorska
Zakład Usług Budowlanych i Obsługi Inwestycji ul. Pułaskiego 129/18, 15 – 337 Białystok
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej:
10.1.2.1. Projekt”Modernizacji (remontu) budynku gospodarczego na terenie osady leśnej Glinki w m. Cierpice,
gm. Wielka Nieszawka, dz. nr 3045/2 w W M. CIERPICE, GM. WIELKA NIESZAWKA”
10.1.2.2. Przedmiar robót
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).
10.3. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- 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. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.4. Normy

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i żelbetowe
–
zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.
PN-91/B-01010
Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia
podstawowych wielkości.
PN-70/B-01025
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany – zasady ogólne. .
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia wiatrem.
PN-87/B-02013
Obciążenia budowli - obciążenie zmienne środowiskowe – obciążenie
oblodzeniem.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia.
PN-69/B-02380
Kubatura budynków - zasady obliczania .
PN-89/B-02361
Pochylenie połaci dachowych.
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne
PN-76/B-03001
Konstrukcje i podłoża budowli - ogólne zasady obliczeń
PN-88/B-03004
Kominy murowane i żelbetowe - obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020
Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-80/B-03040
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03203
Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym - obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-85/B-03215 Konstrukcje stalowe - zakotwienie słupów i kominów..
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania.
PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej wymagania i badania
przy odbiorze
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka.
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PN-76/B-12006
PN-71/B-12008
PN-74/B-12009
badania.
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-30005
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-90/B-27604
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618
welonu

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny – wspólne wymagania i
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement hutniczy.
Wapno.
Zaprawy budowlane zwykle.
Lepik asfaltowy na zimno.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.
Papa smołowa na tekturze budowlanej.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i
szklanego.
Kit asfaltowy uszczelniający.
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna.
Farby do elewacji budynków - wymagania i badania.
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw

PN-74/B-30175
PN-75/B-23100
PN-91/B-1 0102
PN-91/B-10105
elewacyjnych
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania.
Instalacje
kanalizacyjne.
PN 81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych .
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu
PN-75/B-02412 Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urządzenia ogrzewania
parowego niskoprężnego. Wymagania techniczne.
PN-85/B-02421
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów aparatury i
urządzeń
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe za szwem gwintowane.
BN-72/8976-50 Przejścia przez przegrody budowlane.
.
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania
techniczne przy odbiorze.
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa domalowania.
Ogólne wytyczne
PN-70/H-97050
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni
stali do
malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów
metalowych.
Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.

Biuro Obsługi Inwestycji, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

PN-86/B-75704
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych – ogólne wymagania i
badania
PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z polichlorku winylu - płytki sztywne.
PN-81/B-89002
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z poli
(chlorku winylu).
PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu) wykładziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej - arkusze i
płytki
PN-93/B-89020
Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okładzina poręczowa z
plastyfikowanego polichlorku
winylu).
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne.
BN-66/6774-01
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
BN-84/6774-02
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
BN-68/8933-08 Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.
BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty
chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża.
BN-64/8845-01
Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. .
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
BN-70/9080-02
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i
badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowań.
PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym.
PN-70/5028-12
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.
PN-B-12008 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły klinkierowe budowlane
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane
PN-B-76002
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych
blaszanych
(zastępuje BN-89/8865-06)
PN-C-73001 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych - Wymagania i badania
PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania (zastępuje
BN-84/8865-40)
PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu
PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
PN-B-24008 Masa uszczelniająca
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PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-EN 104
Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – Oznaczanie odporności na szok
termiczny (
PN-EN 121
Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E < = 3% Grupa A l)
PN-EN 177
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < =
6%
PN-EN 202
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne
PN-B-12061 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne
PN-B-94025-2 Okucia budowlane - Zakrętki - Ogólne wymagania i badania
PN-B-94109 Okucia budowlane - Listwy osłaniające szyby
PN-EN 478
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji
okien i drzwi - Wygląd
po wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Metoda badania.
PN-B-94091 Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
PN-EN 479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi - Oznaczanie
skurczu termicznego.
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)
PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru – Wymagania
podstawowe
10.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych
Tom l - Budownictwo ogólne
Tom II - Instalacje sanitarne
Tom III - Konstrukcje stalowe
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
1. Wstęp.
*i.l. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym. B. 12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki SMPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. B.12.02.00
Posadzki właściwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i
górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów
dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B. 12.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem
materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem. B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem
materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i piytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. B.12.02.08. Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami
przyściennymi.
B.12.02.09. Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi B.12.02.10. Uszorstnienie
powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę antypoślizgową
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda fPN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek fPN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podłogowe PCW
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** Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubość - 2 i 3 mm,
- masa Im2- 5,5 kg,
- twardość wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
- odporność cieplna wg V'cata -49-59°C
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80DC- max. 0,4%,
- nasiąkliwość (po 24 godzinach) - 1,5%
- ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/m°C.
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują
dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych . czynników. Należą do trudno palnych.
** Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokość
1300 mm
- długość
10000 mm
- grubość
1,9 mm
- masa Im2 wykładziny 3,5 kg
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o
grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub
moletowana.
2.5. 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 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175,
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, 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, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, 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±2°C - nie normalizuje się,
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę
stalową - bez pęknięć i odprysków,
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość:
± 0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:
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- twardość wg skali Mahsa
8
- ścieralność
V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:
±1,5 mm
- grubość:
±0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie;
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m~ płytek. Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e) 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.
f) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do
1,8 m.
2.9. Wykładzina dywanowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo TTB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomująca.
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna.
2.13. Podwójna podłoga. Wymagania:
- wysokość regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,
- nośność paneli - 10,0 kN/m2,
- musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
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Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
=
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie
powinna być niższa niż 5°C.
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7
cm zanurzenia stożka pomiarowego.
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m3.
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2 Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
s
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementową.
* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.
* Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem.
* Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły
zakłady szerokości 2-3 cm.
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
* Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy,
odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
* Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5
mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
* Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć Unię prostą, w pasach płytek dopuszcza się
mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w
pomieszczeniu.
* Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.
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* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi,
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją
podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu
nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkładzie.
* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować,
aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie
szlifować.
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu.
6. Kontrola jakości.
6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ipo okresie
gwarancyjnym).
6.3
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany
laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
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9. Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B -30175
Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe
z
poli
(chlorku
winylu).
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10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktów}' przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich obiektu wg poniższego. B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych B.15.02.00 Malowanie
tynków
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania 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. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- 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.
Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność- 15-16 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biaiy do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
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wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność - 4,5-5 m2/dm3
czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
wydajność - 5-6 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia
wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość-100-120 |im
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia
powłoki
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie
powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PNEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2,6. Środki gruntujące.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkli-wości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8CC. 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.
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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 uiożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. gotowanie podłoży
5.1.1. 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.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpach-lówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. 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.
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.
6.2.1. 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.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
7.

Obmiar robót.
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. 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
8.2.1. 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.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-8I502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie
epoksydowe
chemoodporne.
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. B.16.02.00 Izolacje termiczne
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.L. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną
wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3
miejscach na każde 10 m długości papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
- szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.
* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między
stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mięknienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie
warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
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- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać
świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
* Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
* Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
* Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
- powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiały użyte do
izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.4, Materiały do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
* płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
* dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
* wymiary:
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat. "Wymagania-.
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, Płyty do ocieplania
stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. (po
okresie gwarancyjnym).
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5. Wykonanie robót.
1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C
5.1.3. Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z
jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy
na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie
na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm
państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
.2. Izolacje wodochronne
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
a) izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić zaprawą
cementową marki 5 MPa,
c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 12 cm,
d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 MPa.
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk
bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia
ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą
warstwę ściany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią
lub papą).

6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Robuty wg B.'16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniający.
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogólne.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych
na
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B.08.00
Kod CPV 45112710-5
ZIELEŃ
62
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych rekultywacją i zakładaniem zieleni na terenie rozbudowa budynku MOW i R w
Goniądzu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanów dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych:
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew ozdobnych na terenie płaskim,
- formowanie korony istniejących drzew.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom
prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów itp.,
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowania bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin,
1.4.4. Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości
1,80-2,20 m, z wyraźnym przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną,
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Ziemia urodzajna – w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczających wysokości 2,0 m,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa – do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu
odpadów roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów itp.), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy – (drzewa i krzewy) – dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą
PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. że muszą mieć etykiety, na którym podana jest nazwa łacińska, forma,
wybór, wysokość pnia, numer normy.
2.4.1. opis projektowanych krzewów i drzew:
- Tomaryszek pięciopręcikowy – ( łac. Tomarix pentandra) - krzew o wysokości 3-5 m, o ciemno purpurowo
czerwonych pędach, malowniczo zwisających. Odporny na suszę, wytrzymały na mrozy.
- Brzoza brodawkowa youngii - (łac. Betula pendula Youngii) – drzewo dorastające do 4 m wysokości, o szerokiej
koronie i białym pniu. Jego wierzchołek i wszystkie pędy silnie zwisają. Jest mało wymagające i wytrzymałe na
mróz.
- Klon japoński aconitifolium – (łac. Acer japonicum Aconitifolium) – małe drzewko wysokości 3-4
m, Rośnie bardzo wolno. Liście w zarysie okrągłe, o średnicy 10-15 cm na jesieni intensywnie karminoczerwone.
2.5. Nasiona traw – najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mięć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.6. Nawozy mineralne – powinny być opakowane, z podaniem składu chemicznego. Winny być zabezpieczone
przed zawilgoceniem
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 - 7,pkt. 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, bron do uprawy ziemi,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,
- pił mechanicznych,
- drabin,
- podnośników hydraulicznych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.
Transport materiałów do wykonania nasadzeń i zazieleń może być wykonywany dowolnym środkiem
transportowym pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakość transportowanych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, punkt 5.
5.2. Trawniki
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub
krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost,
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zgrabić,
- przykrycie nasion – przez przemieszanie ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- na terenie płaskim nasiona traw należy wysiać w ilości 2,5 kg/100 m2, natomiast na skarpach w ilości 4 kg/100
m2,
5.3. Drzewa
Wymagania dotyczące sadzenia drzew:
- pora sadzenia – wiosna lub jesień,
- dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną,
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzewa należy wbić w dno drewniany palik,
- korzenie drzewa zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewo przywiązać do palika,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
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6. WYGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450000006.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania zgodnie z punktem
5.2 niniejszej SST,
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania zgodnie z
punktem 5.3. niniejszej SST,
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m3 (metr sześcienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych,
- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzarką
- m2 (metr kwadratowy) – wykopania, przekopania ziemi, wykonania trawników,
- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, p-kt 8
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 dały wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne krzewy i drzewa liściaste,
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST B.08.00
Kod CPV 45112710-5
ROBOTY DACHOWE
7
polegający na wymianie pokrycia dachu z eternitu na blacho dachówkę, polegający między innymi na :
Robotach rozbiórkowych;
1) demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej i cynkowej nienadających się do
ponownego użycia,
2), demontaż przewodów i uchwytów, wsporników instalacji odgromowej wykonanej z pręta stalowego
3) demontaż pokrycia dachu z eternitu
4) demontaż konstrukcji starego dachu,
5) rozebranie kominów i piecy fizycznych,
6) demontaż desek czołowych dachu i desek wiatrownic,
7) demontaż blaszanego pokrycia dachu,
Po wykonaniu demontaży i rozbiórki starego pokrycia, powierzchnia dachu winna być zabezpieczana na
czas robót folią budowlaną (przed deszczami).
Robotach remontowych;
1) przemurowanie pozostałych kominów cegłą silikatową od podstawy pokrycia dachu, montaż ław
kominiarskich
2) ułożenie ekranu z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej,
3) montaż kontrłat i łat zaimpregnowanych przeciw korozji biologicznej, przeciw ogniowo,
4)ułożenie wełny mineralnej gr. 10 cm
5) montaż wszystkich obróbek blacharskich, blach osłonowych, blach koszowych, okapowych,
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6) pokrycie dachu blacho dachówką w kolorze ciemnej zieleni wg opisów wynikających z przedmiaru robót i
osobistego obowiązkowego dokonania obmiaru robót do wykonania na miejscu
wykonania robót,
7) wstawienie 2 okien połaciowych w miejscu nad komunikacją do WC
8) montaż rynien i rur spustowych z PCV
9) montaż desek czołowych i wiatrownicowych zaimpregnowanych i zabejcowanych w kolorze zielonym
10) zamontowanie i modernizacja instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
1) montaż rusztowań, elementów zabezpieczających,
2) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,
3) roboty dotyczące wykonania prac porządkowych,
4) wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisko.
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót
- roboty dotyczące wykonania prac porządkowych
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek na wysypisko
1.5. Informacje dotyczące terenu budowy: zgodnie z pkt 1.5 OST
1.6. Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych
45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich (przemurowania kominów)
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne w zakresie instalacji odgromowej
45261320-3 Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur
Spustowych
45.32.10.00-6 Izolacja cieplna
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.7 Określenia podstawowe: wg pkt 1.7 OST 00.00 Wymagania Ogólne
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST
Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami
technicznymi poszczególnych wyrobów.
2.1. Elementy drewniane
Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją biologiczną
oraz zabezpieczające przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r.
Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy C30
Wilgotność drewna max. 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż:
Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm
Grubość: +1 mm; (-) 1 mm
- przekrój łat min. 40 x 50mm, wzdłuż okapu min. 60 x 50mm
- przekrój kontrłat 20x50 mm
Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna twardego (buk, akacja
lub dąb) o odpowiedniej grubości.
WYKONANIE DACHU KONSTRUKCJI PROSTEJ
1) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
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2) Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić (+) (-) 1 mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny, montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy
stalowej.
3) Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić .się od długości projektowanych
więcej niż 0,5 mm.
4) Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
5) Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być
wykonywane na styk i zbite gwoździami.
6) Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wy- . żłobienia krokwi koszowej,
przybijając krokwie do jej płaszczyzn bocznych.
7) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
+ - 2 cm w osiach rozstawu wiązarów,
+ - 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
8). Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na
pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo-kratowych, łuków klejonych itp.
odchyłki wymiarowe powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. .
9) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedną warstwą papy.
10) Miejsca zaczepiania uchwytów linowych. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
za pomocą podkładek.
11) Wiązary ustawione na podporach powinny być \ niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami
tymczasowymi l zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszeń wiązara z haka dźwigu
montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest. niedopuszczalne. .
DESKOWANIE POŁACI DACHOWYCH
1. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25 mm. W technicznie ,uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski grubości 19 lub 22 mm.
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy
większej niż 20 mm.
2. Deski powinny być. powleczone ze wszystkich" stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone
prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma. gwoździami. . Długość gwoździ
powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na
krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez
oflisów. .
3. Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub przylgę. Odstępy
między deskami pod pokrycie niż 5 cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4.cm. Przy kryciu blachą cynkową w
łuskę lub w karo deskowanie powinno byc szczelne (łączenie desek na styk )..
4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami
powinny być wykonane - od strony spływu wody po połaci dachowej - odboje (koszulki). tj. deskowania
ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów,
latarni itp. powinny być układane na styk.
ŁACENIE POŁACI DACHOWYCH
1.Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38X50 mm.
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40X100 mm lub
kwadratowym 35 x.100 mm. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty.
3. Styki łat 'powinny znajdować się na krowi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być
większe niż 2 mm na 1 m ,i 30 mm na, całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna- być umocowana deska lub
łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki.
WŁAZY DACHOWE
1. Włazy dachowe powinny być wykonane, w postaci, ramy z desek o grubości 38-45 mm wystającej nie mniej
niż 10 cm ponad deskowanie lub 15-20 cm ponad łacenie dachu.
2. Rama powinna być obrobiona blachą, i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25 mm wzmocnioną od
spodu listwami, pokrytą blachą.
Dopuszczalne odchyłki wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą:
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a/ + - 10 mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym,
b/ 0,5 % wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara. od pionu,
.
c/ + - 10 mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. .
12. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:
a) w długości wiązara:
+ - 20 mm przy rozpiętości do 15 m,
+ - 30 mm przy rozpiętości ponad 15 m,
b) w wysokości wiązara:
+ - 10 mm przy rozpiętości do 15 m,
+ --t 20 mm przy rozpiętości ponad 15 m,
c):+ - 5 mm w odległości między węzłami ( mierzonej wzdłuż pasa).
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych
.1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe, W
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich
część za wykonane niewłaściwie.
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
.3. Konstrukcje' zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do
odbioru.
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być
przyjęte po obniżeniu wartości robót o ,wielkość ustaloną komisyjnie
ODBIÓR KOŃCOWY
1. Odbiorem końcowym. powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: ,
- dokumentację techniczną obiektu .i robót,
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów,
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, - zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót,
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny.
2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:.
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami I technicznymi,
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
2.2 Folia dachowa – paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatką polipropylenową (o g nie mniej niż
g/m2/24h/0,4)
2.3 Dachówka z blachy profilowanej
- Profilowane arkusze z blacho dachówki stalowej o gr. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej w kolorze
ciemnej czerwieni lub brąz (bez łączeń na długości arkuszy)
- Cała powierzchnia płyt zabezpieczona obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub
poliestrowo sylikonową. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna z normą PN-84/H-92126
- Wkręty mocujące blachę - zgodnie z zaleceniami producenta
- Wykończenia powierzchni połaci dachowej należy wykonać z zastosowaniem profilowanych, powlekanych
kształtek z blachy zgodnie z danym systemem (opierzenia kominów, masztów, kalenicy, szczytów itp.)
2.4 Opierzenia z blachy powlekanej
Należy rozebrać istniejące obróbki blacharskie. Blacha stalowa płaska o gr 0,6-0,7 mm obustronnie powlekana w
kolorze pokrycia.
2.5 Rynny i rury spustowe z blachy
Rynny fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z PCV
2.5 Elementy - ławy kominiarskie wg systemowych rozwiązań stosowanych w pokryciu blacho dachówką.
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2.6 Wyłaz dachowy - naświetlający odpowiedni do systemu pokrycia dachu.
2.7 Cegła silikatowa kl.150
2.8 Zaprawa cementowa M12
2.9 Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji odgromowej są:
- Przewód okrągły stalowy ocynkowany o średnicy 8 m m do uziemień,
- wsporniki dachowe i ścienne instalacji uziemiającej,
- złącza ocynkowane uniwersalne i kontrolne instalacji odgromowej
2.10. Stolarka okienna połaciowa: odpowiednia do systemu pokrycia dachu
2.11. Okienka naświetlające: odpowiednie do systemu pokrycia dachu
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 OST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu
wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi.
Do cięcia arkuszy blachy dachówkowej należy stosować nożyce wibracyjne lub ręczne. Nie wolno stosować
szlifierek kątowych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST.
5.1. Roboty związane z drobną naprawą, impregnacją i regulacją powierzchni więźby dachowej.
Ocenę stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku zabezpieczone
warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej.
Regulację i wzmocnienie krokwi istniejących połaci dachu i wystającego okapu wykonywać przez
mocowanie desek nasyconych impregnatem do drewna stroną dordzeniową ku dołowi i przez przybijanie
gwoździami o długości min. 2,5 razy większą od grubości deski.
Prostowanie połaci dachowej należy wykonać w miarę możliwości stosując nadbitki na krokwiach lub
podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu.
Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana łata winna przylegać do podkładki całą swoją
płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych podkładek klinowych.
5.2. Rynny i rury spustowe z odzysku
Systemy rynnowe wykonane są z PCV odpornej na odkształcenia mechaniczne, rozciąganie czy zginanie. Jest
również odporny na odbarwienia, korozję oraz działanie wielu kwasów, zasad i soli czy innych związków,
znajdujących się w wodzie deszczowej.
Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, elementy
łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
Krótką charakterystykę poszczególnych elementów zawarto poniżej:
1) Rynna - element odbierający wodę z połaci dachowej, kładziony wzdłuż okapu.
2) Siatka do rynny - element zamykający rynnę od góry. Siatka chroni rynnę przed zanieczyszczeniem jej
– głównie przez liście.
3) Hak - element mocowania rynny do deski czołowej, krokwi, bądź łaty, wykonany z PCV lub metalu.
4) Łącznik rynnowy - element łączący dwie rynny. Mocowany na klej, lub – coraz częściej – bez
konieczności klejenia (zatrzask wraz z uszczelkami)
5) Narożnik zew. 900 - element łączący rynny na rogu budynku (np. dach kopertowy)
6) Narożnik wew. 900 - element łączący rynny w rogu budynku (np. dach w kształcie litery “L”)
10) Sztucer przelotowy Element odprowadzający wodę z rynny do rury spustowej. Nie jest elementem
łączącym rynny. (inaczej – “lej”, lub “wylot”)
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11) Zaślepka - element zamykający rynnę. W niektórych systemach rynnowych zaślepka i prawa różnią
się od siebie.
12) Rura spustowa - element odprowadzający wodę z rynny do gruntu.
13) Kolano - element umożliwiający połączenie sztucera zamontowanego na okapie z rurą spustową,
biegnącą po ścianie.
14) Mufa - element łączący dwa cięte kawałki rury spustowej.
15) Obejma - element mocowania rury spustowej do ściany. Składa się z objemki rury spustowej i śruby
(różnej długości)
16) Trójnik - element umożliwiający podłączenie do pionowego spustu innej rury spustowej, pod
określonym kątem.
17) Osadnik Element umieszczany w gruncie, umożliwiający połączenie systemu rynnowego z
odwodnieniem, kanalizacją
W zależności od rodzajów haków mocujących rynny oraz konstrukcji dachu, ich montaż odbywa się
bezpośrednio do krokwi, do najniżej położonej łaty, bądź też do deski czołowej.
Należy zwrócić uwagę, iż haki powinny być przymocowane na odpowiedniej wysokości względem siebie,
gwarantującej rynnom odpowiedni spadek w kierunku rury spustowej.
Po ustaleniu położenia i przymocowaniu dwóch skrajnych haków, rozciągnięta między nimi linka pozwala na
ustalenie położenia haków pośrednich.
Oprócz spadku rynny w kierunku rury spustowej, należy zadbać również o odpowiednie umiejscowienie
rynny względem połaci dachu.
W płaszczyźnie poziomej rynna powinna wystawać poza krawędź dachu przynajmniej o połowę swojej
średnicy. Zapobiegnie to wychlapywaniu wody i tym samym ograniczeniu sprawności całego systemu.
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%
W płaszczyźnie pionowej – zewnętrzna krawędź rynny winna stanowić niejako przedłużenie płaszczyzny
dachu. Takie położenie rynny zapobiegnie w zimie zbytniemu obciążeniu konstrukcji przez śnieg.
Montaż rur spustowych do ściany natomiast, należy przeprowadzić z uwzględnieniem maksymalnego
rozstawu między obejmami, wynoszącego 1,8 metra
5.1. Pokrycie z profilowanej blachy dachówkowej
Utworzony przez KK
Pokrycia z blach dachówkowych powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od
okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy.
Podkład z łat drewnianych
- łaty należy przybijać na kontrłatach do krokwi za pomocą gwoździ ocynkowanych, styki łat winny
znajdować się na krokwiach. Rozstaw łat musi być bezwzględnie dostosowany do długości modułu
blacho dachówki.
Krycie z blach profilowanych należy wykonywać według następujących zasad:
- blachę przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych lub ręcznych – w żadnym przypadku nie wolno
używać szlifierek kątowych
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie
powierzchni blach
- blacho dachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów. Należy zwracać uwagę
aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej
fali. Blachy powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w
kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi.
- Zapewnić wentylacje powstałej szczeliny poprzez nawiew w okapie i wywiew w kalenicy.
Po zakończeniu montażu pokrycia należy uprzątnąć dach. Nie można zostawić na powierzchni blachy
żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. Mogą spowodować one uszkodzenia powłoki
arkuszy. Należy je sprzątnąć za pomocą miękkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powłoki należy zamalować
oryginalną farbą do zaprawek, pamiętając o jej uprzednim odtłuszczeniu.
5.3 Obróbki blacharskie
- Przy kominach od strony kalenicy wykonać kontrspadki. Konstrukcja z płyty OSB-3 gr 18 mm, pokrycie
blacha powlekaną płaską 0,6 mm.
- Obróbki krawędzi bocznych połaci dachu, pasa nadrynnowego, kominów wykonać z blachy powlekanej
płaskiej gr 0,6 mm.
5.4 Roboty murarskie
Należy dokonać rozbiórki istniejących kominów – poniżej powierzchni pokrycia. Kominy z odtworzeniem
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istniejących przewodów wentylacyjnych murować z cegły silikatowej na zaprawie cementowej M12 z
zachowaniem wysokości trzonów byłych kominów istniejących.
Trzony kominów zakończyć czapką betonową pokrytą blachą powlekaną. Powierzchni ścian nowych
kominów wyspoinować (a kominów naprawianych obrobić zaprawą klejową wzmocnioną siatką żywiczną).
5.5 Roboty instalacji odgromowej będą prowadzone w dwóch etapach:
ETAP 1 - zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej przed wykonaniem wymiany pokrycia dachu
ETAP 2 - po wykonaniu pokrycia dachu z blacho dachówki - montaż instalacji uziemiającej;
- montaż złączy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji odgromowej.
5.6 Roboty polegające na ułożeniu wełny mineralnej.
Grubość wełny mineralnej 10 cm układana w mijankę od góry zabezpieczona folią paroprzepuszczalna
polietylenowa, zbrojona siatką polipropylenową (o g nie mniej niż g/m2/24h/0,4)

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości materiałów i robót podano w pkt. 6 OST
6.1 kontrola materiałów
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na
numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności.
Sprawdzeniu będzie podlegać jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi
normami i zaleceniami SST pkt. 2
6.2 kontrola robót
Kontrola jakości robót związanych z regulacją więźby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna
być przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami
zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru robót producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Badania powinny dotyczyć w szczególności:
Elementy drewniane dachu
- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej ,
- regulacji i drobnej naprawie płaszczyzn połaci dachowych na etapie ułożenia łat,
- szczelności ułożenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpowiednich zakładów,
- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan podkładek
Pokrycie z blacho-dachówki
- mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba
- ułożenia blach w płaszczyźnie równoległej do spadku oraz do okapu dachu
- uszczelnienia miejsc w narożach, kalenicy, koszach itp.,
Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe
- przygotowania podłoży – spadki, izolacja
- mocowania opierzeń do podłoża – rozstaw i rodzaje łączników oraz ich zabezpieczenie,
- prawidłowości wykonania łączeń elementów, zakładów oraz lutowań,
- rozstawu haków rynnowych i ich mocowania do okapu
- prawidłowości spadków rynien
- mocowania i rozstawu haków rur spustowych
- pionowości rur spustowych
Stolarka okienna połaciowa, wyłazy dachowe, okienka naświetlające, ławy kominiarskie
- poprawność osadzenia w płaszczyźnie dachu, szczelność połączeń z płaszczyzną pokrycia
Instalacja odgromowa
- należy przeprowadzić pomiar skuteczności instalacji odgromowej i jakość zastosowanych materiałów
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 OST.
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych
pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne i
obmiar osobisty dokonany przez Wykonawcę na miejscu wykonywania robót.
- Powierzchnię pokrycia dachowego z blach-dachówki oblicza się w [m2] powierzchni pokrytej dachu z
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potrąceniem otworów, kominów itp. o powierzchni większej niż 1,0 m2.
- Opierzenia z blachy oblicza się w [m2] w rozwinięciu.
- Rynny i rury spustowe oblicza się w [mb] w miejscu największej długości bez uwzględniania zakładów.
Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich
tomach KNR-u.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 OST
8.1 Odbiory robót zanikających
W trakcie robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak:
8.1.1 odbiory podłoża
- prawidłowość płaszczyzny więźby dachowej
- podłoża pod obróbki blacharskie
- prawidłowość ułożenia folii dachowej
- płaszczyzna połaci dachowej
8.1.2 roboty pokryciowe
- prawidłowość wykonania pokrycia z blachy dachówkowej
- połączenia porycia dachowego z opierzeniami, kominkami wentylacyjnymi i innymi elementami
mocowanych do połaci dachowej
- prawidłowość wykonania opierzeń
- rozstaw haków rynnowych oraz spadek rynny, prawidłowość odbioru wody
- rury spustowe – uzbrojenie, montaż i wykonanie,
- okna połaciowe, wyłazy, okienka naświetlające.
8.2 odbiory robót
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych
jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania
robót.
Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do
niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty.
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
- Protokół odbioru kominiarskiego w zakresie wykonanych kominów
- Protokół skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących)
9.1 roboty podstawowe
Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w
przedmiarze robót z oferty przetargowej.
9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące
Zakres robót podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.
W odniesieniu do przedmiotowych robót:
PN - 61/B -10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 75/D - 96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN - 82/D - 94021
Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN - 81/B - 03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
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projektowanie. Materiały.
PN - 81/B - 03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Złącza.
PN - 71/B - 10080
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC – U. Definicje, wymagania i
badania
PN - B - 02361:1999 Pochylenie połaci dachowych
PN - EN 1462:2005 Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania
PN - EN 506:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej
PN - EN 505:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu
PN - EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Cześć 1: Stal
PN - EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
PN - EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal
odporna na korozję
PN - EN 502:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu
PN - EN 507:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu
PN - 68/B -10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 71/B - 12008
cegła wypalana z gliny, budowlana
PN - 65/B -14504
Zaprawy budowlane cementowe
PN - 79/B - 06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy:
PN - IEC 60364-4-443 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN - 86/E - 05003.01
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN - 89/E - 05003.03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN - 92/E - 05003.04
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN -IEC 61312-1:2001
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogólne.
PN - IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część
2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN - IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN - IEC 61024-1-1:2001 Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN - IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B –
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń odgromowych
Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru określone przez
producenta wyrobu.
SST. 11.1.
OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na: rozbudowa budynku MOW i R w Goniądzu
wymianie i remoncie obróbek blacharskich i orynnowania wynikających w prowadzonych równolegle robót
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
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Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na:
1) demontaż obróbek blacharskich dachu i orynnowania;
2) demontaż podokienników z blachy;
3) montaż nowych obróbek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym;
4) montaż nowych elementów orynnowania
5) montaż nowych podokienników z blachy stalowej powlekanej;
Przedmiotowy zakres robót zostanie zrealizowany na niżej wymienionych obiektach Gminy :
1) budynek wysokości do 8,2 m (2 kondygnacje nadziemne + piwnica zagłębiona w gruncie na głębokość ok.
1,7 O m), budynek posiada dach płaski ze spadkami ukształtowanym jednostronnie w kierunku ściany
zewnętrznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1
rynna dachowa - przewód w kształcie koryta wykonany z blachy lub z tworzyw sztucznych umieszczany z
niewielkim odchyleniem od poziomu wzdłuż okapu, służący do odprowadzania wody opadów
atmosferycznych z dachu, balkonu lub tarasu;
1.4.2.
rura spustowa - przewód rurowy z blachy lub z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym lub
prostokątnym, służący do odprowadzania wody z rynien do sieci kanalizacyjnej ustawiony wewnątrz lub na
zewnątrz budowli pionowo lub z niewielkim odchyleniem od pionu;
1.4.3.
obróbki blacharskie - obróbki z blachy wykonane w celu zabezpieczenia elementów budynku przed
niszczącym wpływem czynników atmosferycznych (deszcz, Śnieg, lód), obróbki wykonywane są na takich
elementach jak: attyka, gzyms, wystający cokół, krawędź balkonu, krawędź tarasu, podokiennik lub innych
elementach wysuniętych poza lico budynku i narażonych na działanie czynników atmosferycznych,
1.4.4.
attyka - ścianka (lub czasem balustrada) usytuowana ponad koronującym gzymsem budynku wieńcząca jego
elewację oraz zasłaniająca jego niskie poddasze lub połacie dachu całego budynku lub jego części,
1.4.5.
gzyms - element architektoniczny w formie wysuniętego przed lico ściany poziomego pasa, czasami
profilowanego, wykonywanego z cegły, kamienia, metalu, drewna, betonu, żelbetu lub tynku, który jest
stosowany jako osłona elewacji budynku przed zaciekami oraz w celach dekoracyjnych;
1.4.6.
podokiennik - parapet, nakrywa podoknia ograniczająca od dołu otwór okienny, zazwyczaj pozioma,
stosowana w przypadkach, gdy grubość ściany jest większa od grubości oboknia. Rozróżnia się podokiennik
zewnętrzny, którego zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych i ochrona podoknia przed
zawilgoceniem oraz podokiennik wewnętrzny, służący do wykańczania obudowy okna od strony
pomieszczenia i ewentualnie do osłonięcia wnęki podokiennej;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1.
Obróbki blacharskie wykonuje się z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5-0,6 mm; Układane są na uprzednio
przygotowanym podłożu wykonanym z odpowiednim spadkiem;
1.5.2.
Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości od 15 do 20 mm lub na rąbek
podwójny szerokości 20 do 30 mm.
1.5.3
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawać co najmniej 40 mm poza lico tynku i
skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one być zakończone zębem
okapowym (kapinosem).
2. MATERIAŁY
(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne
wymagania odnosi się do postanowień norm)
2.1. blacha stalowa powlekana; blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,55 mm;
2.2. profile boczne podokienników; profile PCV;
2.3. piana montażowa poliuretanowa;
2.4. rynhak; uchwyt rynny z płaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;
2.5. uchwyt rury spustowej; wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym - kołek rozporowy
zakotwić w konstrukcji ściany na min. 6 cm, zastosować kołek na całkowitą głębokość otworu dl. 20-22 cm,
tak by wkręt był osadzony w sposób sztywny.
3. SPRZĘT
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(wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością)
3.1. dozownik do piany montażowej;
3.2. młotek ślusarskiO,5 kg;
3.3. młotek dekarski;
3.4. poziomica 1,0 m;
4. TRANSPORT
(wymagania
dotyczące
środków transportu)
4.1. ogólne wymagania dotyczące transportu; wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynietakich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych; środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do
terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
(wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne)
5.1. demontaż obróbek blacharskich; Rozbiórce podlegają następujące elementy:
1) podokienniki zewnętrzne - wymiana na każdym obiekcie z uwagi na realizowane jednocześnie docieplenie
ścian zewnętrznych lub docieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachowego, zdemontowana blacha
nie nadaje się do ponownego użycia;
2) rynny dachowe - wymiana z uwagi na realizowane jednocześnie docieplenie ściany ; rynny istniejące
przeznaczone do demontażu wraz z uchwytami, które jednocześnie należy usunąć ze ściany;
3) rury spustowe - wymiana z uwagi na realizowane jednocześnie docieplenie ścian zewnętrznych; rury
spustowe istniejące przeznaczone do demontażu wraz z uchwytami, które jednocześnie należy usunąć ze
ściany, po oczyszczeniu zamontować ponownie.
4) obróbki blacharskie - czapki murków attykowych (szczytowe i podłużne), zdemontowana
blacha nie nadaje się do ponownego użytku;
5.2. montaż pasów podrynnowych i rynien dachowych;
1) rynny wiszące z blachy ocynkowanej
2) każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych a naroża o kącie
mniejszym niż 120°
3) uchwyty' rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków
zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm;
uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego;
4) spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%;
5) zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu
wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być
usytuowany
o
25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci;
5.3. montaż pozostałych obróbek blacharskich dachów;
1) ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa;
2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przemieszczenie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował
szybki
odpływ
wody z obszaru dylatacji;
5.4. zamocowanie uchwytów i rur spustowych;
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1) rury spustowe systemowe PCV montowane wg. Instrukcji producenta
2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rurwiększej niż 10 m, odchylenie ru
4) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych
rozstawionych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod
kolankami omijającymi wyskoki i gzymsy;
5.5. prace końcowe i porządkowe;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
(opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu
do dokumentów odniesienia)
6.1. W trakcie wykonywania wymiany i remontu obróbek blacharskich oraz orynnowania powinien być
wykonywany na bieżąco nadzór kierownika budowy lub robót oraz nadzór inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zajścia konieczności wyjaśnienia problemów
wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
(wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót)
7.1. demontaż i montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej - podaje się w m2;
7.2. demontaż i montaż rynien i rur spustowych - podaje się w m;
8. ODBIÓR ROBÓT
(opis sposobu odbioru robót budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót,
1) demontaż obróbek i przygotowanie podłoża,
2) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich,
8.2. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Po zakończeniu całości robót ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, dokonany
zostanie
odbiór końcowy robót i zostanie sporządzony protokół odbioru.
8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
(opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących)
9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i prac
towarzyszących
1) montaż i demontaż. ewentualnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń
2) wywóz gruzu i odpadów uzyskanych z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na odpady;
3) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych zgodnie z
pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty ustawy
techniczne)
10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
10.3. przedmiar robót;

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na:
Wymianie stolarki okiennej w budynkach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na wymianie stolarki
okiennej drewnianej na nowe okna PCV łącznie z obróbką wewnętrznych ościeży okiennych.
1.4.Określenia podstawowe
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1.4.1Wyroby stolarki budowlanej - w zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy
rozróżniać:
1) stolarkę okienną tj. okna i drzwi balkonowe,
2) stolarkę drzwiową tj. drzwi i wrota,
3) meble do wbudowania tj. szafy, pawlacze, szafy podokienne, elementy zamykające wnęki;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót,;.
1.5.1.Montaż stolarki okiennej musi być prowadzony zgodnie z zcl1ecefuami producenta.
1.5.2.Po dokonaniu montażu należy zerwać folię ochronną.
2. MATERIAŁY
(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne
wymagania odnosi się do postanowień norm)
2.1. Okna; PCV białe z profili S-komorowych, współczynnik przenikania ciepła Umax :5: 1,7
W j(m2*K).
2.2. Okna z wypełnieniem płytami z poliwęglanu kanalikowego; PCV białe z profili. 5
komorowych, współczynnik przenikania ciepła Umax:5: 1,5 W j (m2*K), wypełnienie z płyt gr. 25 mm.
2.3. Drzwi zewnętrzne; wykonane z profili aluminiowych, szyby antywłamaniowe,
samozamykacz, podwójny zamek, współczynnik przenikania ciepła Umax:5: 1,7 W j (m2*K);
2.4. Kotwy;
2.5. Piana montażowa;
2.6. Gips szpachlowy, gładź gipsowa biała;
2.7. Farba emulsyjna biała;
3. SPRZĘT
(wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością)
3.1.wiertarka udarowa;
.
3.2.młotek 1,5 kg, młotek 0,5 kg;
3.3.przecinak, łapka, obcęgi;
3.4. nóż z łamanym ostrzem;
3.5. kielnia trapezowa, paca stalowa gładka, szpachelka; 3.6.
wałek malarski, kratka malarska, pędzelek "łapka";
4. TRANSPORT
(wymagania
dotyczące
środków transportu)
4.1. ogólne wymagania dotyczące transportu; wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych; środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.3. Wymagania dotyczące transportu stolarki okiennej; stolarka musi być przewożona na specjalnych stojakach w
pozycji, w jakiej będzie zamontowana w budynku. W czasie transportu może być odchylona od pionu o
10°+15° i spięta pasami zabezpieczającymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
(wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne)
5.1. Prace przygotowawcze, otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów
zewnętrznych ościeżnicy o ok. 5 mm + 10 mm na stronę, stare okna należy zdemontować,
ścianki z luksferów w miejscach przeznaczonych do zamiany na okna - rozebrać;
5.2. Zdjęcie skrzydeł z ościeżnicy;
5.3. Mocowanie kotew, na zewnętrznej stronie ościeżnicy należy zakleszczyć i przykręcić-kotwy, kotwy
należy mocować w odległości 150 mm - max. 200 mm od wewnętrznego narożnika okna, odległość
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pomiędzy sąsiednimi kotwami powinna wynosić 500 mm + 700 mm, wzdłuż poziomej części ramy
dodatkowe zamocowania powinny znajdować' się przy wszystkich pionowych słupkach; ,
5.4. Ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym w poziomie i pionie, do ustawienia należy stosować kliny
drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego kotwienia do muru (kliny stosować parami),
szczególną uwagę należy zwrócić, aby nie zamontować stolarki na boku lub "do góry nogami", gdyż
spowoduje to rozhermetyzowanie się pakietów szybowych, prawidłowość i dokładność ustawienia
ościeżnicy kontrolujemy mierząc przekątne (różnice w przekątnych nie mogą przekraczać 0,5 mm;
5.5. Mocowanie kotew do muru, kotwy można odpowiednio odkształcać tak, aby przylegały do ściany; podczas
montażu należy zwrócić uwagę, aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie rozciągać ościeżnic, w tym celu
należy w sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę włożyć na czas dokręcania podkładki
dystansowe. Wkręty mocujące dokręcać na przemian do
przeciwległych ścianek ościeża;
5.6. Usunięcie klinów, poza tymi, które stabilizują ościeżnicę w pionie;
5.7. Wypełnienie szczelin między murem a ościeżnicą przy użyciu piany poliuretanowej. Należy zwrócić
uwagę, aby nie spowodować wybrzuszeń ościeżnicy (światło ościeżnicy na dole, w środku i na górze
powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po nałożeniu rozpręża się wypełniając wolne przestrzenie,
dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35% przestrzeni uszczelniającej. O ile przestrzeń po
rozprężeniu pianki nie będzie wypełniona całkowicie, należy ją uzupełnić powtórnie po utwardzeniu
pierwszej warstwy; .
5.8. Założenie skrzydeł na ościeżnicę i zamontowanie klamek;
5.9. Sprawdzenie drożności kanałów odwadniających, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń;
5.10. Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okuć;
5.11. Obróbka ościeży wewnętrznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
(opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu
do dokumentów odniesienia)
6.1. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spełniać wymagania dotyczące następujących
zagadnień:
a) izolacyjność cieplna (sprawdzana wg dokumentów producenta);
b) prawidłowość zamontowania okna;
c) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych;
d) równość i gładkość powierzchni obrabianych ościeży wewnętrznych;
7. OBMIAR ROBÓT
(wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót)
7.1. Wymiana okien drewnianych na nowe okna PCV wraz z obróbką ościeży wewnętrznych;
7.2. Rozebranie ścianek z luksferów;
7.3. Montaż okien z wypełnieniem płytami z poliwęglanu;
7.4. Wymiana drzwi zewnętrznych
Zasady przedmiarowania:
1) Ilości robót podaje się w m2, jako powierzchnię okien;
2) Do obliczenia ilości robót przyjmuje się wymiary zewnętrzne ościeżnic okiennych.
8. ODBIÓR ROBÓT
(opis sposobu odbioru robót budowlanych)
8.1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót,
1) demontaż starej stolarki i przygotowanie otworów,
2) montaż okien,
3) montaż drzwi,
4)wykończenie ościeży wewnętrznych,
8.2. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Po zakończeniu całości robót polegających na wymianie stolarki okiennej,' dokonany zostanie odbiór
robót i zostanie sporządzony protokół odbioru;
8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
(opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących)
9.1. Wycena robót. obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót 'tymczasowych i prac
towarzyszących
1) Montaż i demontaż wszelkich rusztowań, pomostów i zabezpieczeń;
2) wywóz gruzu uzyskanego z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na odpady;
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3) sprzątnięcie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych zgodnie z
pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)
10.1. projekt wykonawczy;
10.2. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
10.3.
przedmiar
robót;
OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z GRESU
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot
SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót polegających na:
1) Wykonywaniu okładzin z płytek z kamieni sztucznych (gres) na zewnątrz budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na wykonanie
okładzin z gresu wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża.
Przedmiotowy zakres robót zostanie zrealizowany na niżej wymienionych elementach
przebudowywanego obiektu:
1) Schody wejścia głównego do budynku
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Podłoże pod płytki ceramiczne - powierzchnia przeznaczona do wyłożenia okładziną
wykonana z jastrychu cementowego,
.
1.4.2. Masa klejąca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania płytek do podłoża,
1.4.3. Spoina wąska (fuga) - materiał w postaci proszku do przygotowania masy lub w postaci gotowej do użycia
masy - przeznaczony do wypełnienia szczelin pomiędzy przyklejonymi do podłoża płytkami ceramicznymi,
ma właściwości pozwalające na przeniesienie naprężeń poszczególnych płytek okładziny oraz spełnia rolę
dekoracyjną i uszczelniającą;
1.4.4. Grunt - materiał w postaci płynnej przeznaczony do pokrycia podłoża w celu wzmocnienia go oraz
zwiększenia jego przyczepności do przyklejanej okładziny,
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Prace okładzinowe zewnętrzne należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów
atmosferycznych).
1.5.2.Wykonane okładziny powinny być chronione przed deszczem przez minimum 1 dzień. Odnosi się to
do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach należy
uwzględnić wolniejsze wiązanie zapraw.
1.5.3.Do użytkowania posadzki można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek,
zaś pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.
2. MATERIAŁY
(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień
norm)
2.1. płytki ceramiczne; gr. min. 8mm, antypoślizgowe, mrozoodporne, nasiąkliwość wodą
E:S:0,5%,wytrzymałość na zginanie ~35 MPa, współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym
~0,24,skuteczność antypoślizgowa R9+R13; 2.2. zaprawa wyrównująca: zaprawa mrozoodporna o
możliwości stosowania przy grubości2+ 15mm, przyczepność - ~ 0,3MPa, wytrzymałość na ściskanie - ~
12MPa, wytrzymałość nazginanie - ~ 4MPa;
2.3. zaprawa klejowa; mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzująca się zwiększoną
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przyczepnością i elastycznością; stosowana przy grubości 2+5mm, czas gotowości zaprawy do pracy - 4 godz.,
czas otwarty pracy - 20 min., czas korygowania płytki - 10 min., przyczepność ~ 0,5MPa
2.4. preparat gruntujący; bezrozpuszczalnikowy głęboko penetrujący środek gruntujący
produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży oraz
stabilizuje i wzmacnia podłoża pylące. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich,
zapraw i klejów. Wymagana odporność na zmydlanie i wpływy atmosferyczne. Wydajność 50+200 ml/m2.
2.5. zaprawa spoinująca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy
fugowaniu wąskich spoin (2+6mm);
3. SPRZĘT
(wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych
zgodnie z założoną jakością)
3.1. mieszadło do kleju;
3.2. młotek 0,5 kg;
3.3. poziomica 1,0 m; łata aluminiowa 2,5 m;
3.4. kielnia trapezowa, paca zębata 28 cm;
3.5. pędzel ławkowiec;
4. TRANSPORT
(wymagania
dotyczące
środków transportu)
4.1. ogólne wymagania dotyczące transportu; wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;
4.2. wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać "wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na osie i innych parametrów technicznych; środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
(wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych
elementów, tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne)
5.1. prace przygotowawcze; przygotowanie podłoża przez usunięcie warstw zwietrzałych,
oczyszczenie i zmycie powierzchni;
5.2. zagruntowanie starego podłoża;
5.3. przycięcie i dopasowanie płytek;
5.4. przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej;
505. wymierzenie punktów wysokościowych;
5.6. pokrycie podłoża i w razie potrzeby płytek zaprawa klejową;
5.7. ułożenie płytek wraz z obróbką miejsc szczególnych;
5.8. spoinowanie płytek;
5.9. oczyszczenie i zmycie okładziny;
5.10. prace końcowe i porządkowe;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
(opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu
do dokumentów odniesienia)
6.1. W trakcie wykonywania prac okładzinowych powinien być wykonywany na bieżąco nadzór kierownika
budowy lub robót oraz nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajścia konieczności wyjaśnienia problemów wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
(wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót)
7.1. Okładziny z gresu;
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1) oblicza się w m2 powierzchni oraz w mb długości cokolika;
8. ODBIÓR ROBÓT
(opis sposobu odbioru robót budowlanych)
8.1. Ocenę prawidłowości wykonania okładzin podłogowych i schodowych przeprowadza się, gdy posadzka
osiągnie pełne właściwości techniczne
8.2. Po zakończeniu robót okładzinowych, dokonany zostanie odbiór tych robót i zostanie sporządzony
protokół odbioru. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie::
1) wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
2) równości za pomocą łaty kontrolnej,
3) odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i
poziomicy,
4) prawidłowego przylegania płytek do podłoża - przez opukiwanie wybranych losowo
płytek,
5) prawidłowego połączenia płytek z innymi elementami wykończenia budynku (tynk, progi
drzwiowe, nawierzchnia chodnika),
8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
(opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących)
9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i prac
towarzyszących
1) wywóz gruzu uzyskanego z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na odpady;
2) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych zgodnie z
pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
(dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)
10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
10.3. przedmiar robót;
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