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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.0.

Wymagania ogólne

1.1.

Nazwa zamówienia

Specyfikacja techniczna dot. przedsięwzięcia pn.: Przebudowa części pomieszczeń
szkolnych z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z wydzieleniem
pomieszczenia stołówki, gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej w budynku szkoły
podstawowej w miejscowości Sątopy, gm. Bisztynek, dz. nr 254/6, obr. 11. Zamawiającym
jest Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.

1.2.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych zamówieniem publicznym
pn.: „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na dwa oddziały
przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stołówki, gabinetu pedagoga i logopedy
oraz sali lekcyjnej w budynku szkoły podstawowej”.

1.3.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w
szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane w
szczególności obejmują:
45400000-1
45000000-7
45110000-1
45111100-9
45111220-6
45210000-2
45421152-4
45262321-7
45400000-1
45421131-1
45430000-0
45450000-6

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty budowlane.
Roboty przygotowawcze.
Roboty w zakresie burzenia.
Roboty w zakresie usuwania gruzu.
Roboty bud. w zakresie budynków.
Wykonanie ścianek działowych.
Wyrównywanie podłóg.
Roboty wykończeniowe.
Wymiana stolarki drzwiowej.
Pokrywanie podłóg i ścian.
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
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45410000-4
45432114-6
45431200-9
45442100-8
45300000-0
45320000-6

Tynkowanie.
Kładzenie gresu.
Kładzenie glazury.
Roboty malarskie.
Roboty w zakresie izolacji budowlanych.
Roboty izolacyjne.

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

1.5.

Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

▪
▪
▪

Wykonanie zabezpieczeń z folii.
Wynoszenie i zabezpieczenie mebli.
Wywóz gruzu.

1.6.

Informacje o terenie budowy

Przez działkę przebiega przyłącze wodociągowe w50, w90 oraz przyłącze kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczne oraz gazowe. Inwestycja zalicza się do budynków użyteczności
publicznej.

1.7.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność
z
dokumentacją
kontraktową
i
techniczną,
specyfikacjami
technicznymi
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej.

1.7.2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca
nie
może
wykorzystywać
błędów
lub
opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich
zmian
lub
poprawek.
Wszystkie
wykonane
roboty
i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną.
Dane określone w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją
Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robót budowlanych.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,
a
w
szczególności
zobowiązany
jest
wykluczyć
pracę
pracowników
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników
zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca
będzie
stale
utrzymywał
wyposażenie
przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
▪
▪
▪

Utrzymania porządku na placu budowy.
Składowania materiałów i elementów budowlanych.
Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8.

Określenia podstawowe

DZIENNIK BUDOWY – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku robót.
ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY, INŻYNIER BUDOWY LUB INSPEKTOR
NADZORU – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy.
REJESTR
OBMIARÓW
–
akceptowany
przez
inżyniera
rejestr
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
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dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
MATERIAŁY – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
POLECENIE INŻYNIERA – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
OBMIAR ROBÓT – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY (ROBÓT BUDOWLANYCH) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy”.
ODBIÓR GOTOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO – formalna nazwa czynności zwanym
też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy.
PRZEDMIAR ROBÓT – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w
kolejności
technologicznej
ich
wykonania,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
WYKONAWCA – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź
dostawców
materiałów
i
usług
objętych
umową
z Zamawiającym.
ZAMAWIAJĄCY – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Bisztynek
w Bisztynku ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek.
WYRÓB
BUDOWLANY
–
należy
przez
to
rozumieć
wyrób
w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2.0.

Materiały

2.1.

Warunki ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5
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ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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 Specyfikacji Technicznej
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 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 Kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.

3.0.

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 Specyfikacji Technicznej, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, Specyfikacji Technicznej
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 kosztorysowa lub Specyfikacja Techniczna 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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

4.0.

Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Kosztorysowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z Dokumentacją Kosztorysową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Kosztorysowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0.

Kontrola jakości robót

6.1.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

sterowanie

ich

przygotowaniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2.

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.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera 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.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4.

Raport z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier 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 Kosztorysową i Specyfikacją Techniczną. W
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, 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 Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty
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wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca winien
stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.7.

Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
▪
Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.
▪
Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.
▪
Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót.
▪
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
▪
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach.
▪
Uwagi i polecenia Inżyniera.
▪
Daty zarządzania 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
szczególnym
w
związku
z warunkami klimatycznymi.
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▪
Zgodność
rzeczywistych
warunków
geotechnicznych
z
ich
opisem
w Dokumentacji Projektowej.
▪
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót.
▪
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał.
▪
Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.
▪
Inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
REJESTR OBMIARÓW
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
▪
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego.
▪
Protokoły przekazania terenu budowy.
▪
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
▪
Protokoły odbioru robót.
▪
Protokoły narad i ustaleń.
▪
Korespondencje na budowie.
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.0.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Kosztorysową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inżyniera na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.

Zasady określenia ilości robót i materiałów

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

rzeczowych

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania
ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4.

przez

Wykonawcę

utrzymywane

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z inżynierem.

8.0.

Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej roboty podlegają
następującym etapom odbioru:
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▪
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
▪
Odbiorowi częściowemu.
▪
Odbiorowi wstępnemu.
▪
Odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
robót.

Dokumentacją kosztorysową.
Kosztorysem ofertowym.
Ustaleniami z inwestorem.
Wiedzą i sztuką budowlaną.
Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót.
Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danego zakresu

8.1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających
komplet
wyników
badań
laboratoryjnych
i
w
oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, Specyfikacją
Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.2.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.

8.3.

Odbiór wstępny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy.
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Kosztorysową i Specyfikacją Techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie
odbiorów
robót
zanikających
i
ulegających
zakryciu,
zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Kosztorysową i Specyfikację Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.4.

Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
▪
Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
▪
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i we. Uzupełniające lub zamienne).
▪
Recepty i ustalenia technologiczne.
▪
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
▪
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
▪
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną.
▪
Opinie
technologiczną
sporządzoną
na
podstawie
wyników
badań
i
pomiarów
załączonych
do
dokumentów
odbioru,
wykonanych
zgodnie
z Specyfikacją Techniczną.
▪
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
▪
Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według 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 według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny
będzie
dokonany
na
podstawie
oceny
wizualnej
obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.

9.0.

Podstawa płatności

9.1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
▪
Koszt organizacji i przygotowania placu budowy.
▪
Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami.
▪
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy.
▪
Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami.
▪
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
▪
Podatki obliczone zgodnie obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.0. Przepisy związane
▪
Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
▪
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
▪
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
▪
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
▪
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.
▪
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY1987r.
▪
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
▪
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
▪
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr
48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
I ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania „Przebudowa
części pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz
z wydzieleniem pomieszczenia stołówki, gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej
w budynku szkoły podstawowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
Rozebranie klepek drewnianych bez ich odzysku
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym
Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi
odpowiednimi
normami
oraz
określeniami
podanymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Kosztorysową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną
i
poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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2.0. MATERIAŁY
Materiały pochodzące z rozbiórki :
Gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (złom) i inne.

3.0. SPRZĘT
3.1.

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiału i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie
wpłyną
niekorzystnie
na
jakość
i
właściwość
przewożonych
materiałów
i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących, obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacją Kosztorysową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub wskazane przez
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą Szczegółową Specyfikacją
Techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia
Inżynierowi.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
budowy.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych
w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
▪
▪

1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
1 m3 rozebranych elementów ścian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako
objętość
zdemontowanych
elementów)
oraz
wywozu
i utylizacji odpadów.

8.0. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą
Specyfikacją Techniczną:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wyznaczenie zakresu prac.
Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem.
Przeprowadzenie demontażu.
Rozdrobnienie zdemontowanych elementów.
Oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach.
Przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów.
Selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

▪
▪
▪
▪

Załadunek odpadów.
Zabezpieczenie ładunku.
Przewóz odpadów do miejsca utylizacji.
Utylizację odpadów.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
późniejszymi zmianami.
▪ 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 Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953
z 2002 r.).
▪ Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).
▪ Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa
i
ochrony
zdrowia
oraz
planu
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
II ROBOTY ZIEMNE

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
wykonania i odbioru robót ziemnych i robót zagospodarowania terenu przewidzianych do
wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Przebudowa części
pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z wydzieleniem
pomieszczenia stołówki, gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej w budynku szkoły
podstawowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych i robót zagospodarowania terenu
przewidzianych w obiekcie przetargowym. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do
wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje całość robót ziemnych i robót zagospodarowania
terenu w ramach realizacji w/w obiektu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
2.2. Materiały podstawowe
2.2.1. Roboty ziemne
Piasek:
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Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. Użyty piasek nie może zawierać
domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.
Zasypywanie wykopów:
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych
itp.
▪ max. średnica ziaren d<120 mm,
▪ wskaźnik różnoziarnistości U>5,
▪ współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
▪ zawartość części organicznych I<2%,
▪ odporność na rozpad <5%.
2.2.2. Roboty zagospodarowania terenu
W obrębie projektowanego budynku wymagana jest częściowa niwelacja terenu zgodnie z
dokumentacją projektową

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3. Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu
bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4. Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących
znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem bioz. Roboty prowadzić
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.2003 nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy:
▪ teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
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▪ zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty ziemne
Wykopy
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi: Przed przystąpieniem
do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. Zaleca się zdejmować warstwy gruntu o miąższości 20 – 30 cm bezpośrednio
przed fundamentowaniem, zwracając uwagę na ochronę gruntu przed zmianą jego struktury
Wykop i fundamenty muszą być wykonane w jednym cyklu czasookresowym. Przed
rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany
do badania gruntów metodami polowymi i w zależności od otrzymanych wyników sprawdzić
aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. Pod wszystkimi fundamentami
wykonać podsypkę grubości do 15 cm, z czystego piasku średniego, odpowiednio
zagęszczonego (ręcznie), a na niej wykonać 10 cm warstwę „chudego betonu” klasy C8/10
zgodnie z dokumentacją projektową. Przystąpienie do robót fundamentowych może nastąpić
po odbiorze podłoża i odnotowaniu w „Dzienniku budowy” (Protokół odbioru).
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
▪ Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy zastosować grunt pochodzący z
wykopu, nie zawierający odpadków materiałów budowlanych ani żadnych zanieczyszczeń,
zwłaszcza organicznych.
▪ Zasypkę wykonać dopiero po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentów nośności
wymaganej projektem (min. 14 dni). Każda warstwa nasypanego gruntu (20 - 30 cm) musi być
odpowiednio zagęszczona.
▪ Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
▪ Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
5.3. Roboty zagospodarowania terenu
Przygotowanie terenu:
▪ usunięcie resztek budowlanych
▪ wyrównanie i wygrabienie terenu
▪ wywóz i utylizacja gruzu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
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6.2. Roboty ziemne
▪ Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie
- przygotowanie terenu - rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
▪ Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia.
▪ Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Jednostki obmiarowe
Roboty ziemne
1 m3 – wykopy
1 m3 – zasypki 1 m3 – transport gruntu z uwzględnieniem odległości transportu
1 m3 – opłata za umieszczenie odpadów na składowisku. Roboty zagospodarowania terenu
1 m2 – powierzchni umocnionych przez humusowanie, obsianie

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
8.2. Odbiór robót
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne
Wykonania Rozdział 2 – Rusztowania
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 10.2.
Dokumenty związane
Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania robót rozbiórkowych
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 – ziemia
Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
III ROBOTY BETONOWE
1. 0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych
z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stołówki,
gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej w budynku szkoły podstawowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót betoniarskich przewidzianych w obiekcie
przetargowym. W zakres robót wchodzą:
Posadowienie ścian- ławy
Fundamenty pod projektowane wewnętrzne ściany o gr. 24cm w postaci ław
fundamentowych o szerokości 30cm i wysokości 30cm z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą
AIII/34GS na podsypce żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wieńce
Wieńce żelbetowe z betonu C16/20 stal A-III/34GS/. Wieńce żelbetowe z betonu
C16/20 zbrojone 4 ∅ 12 34GS. Styki montażowe zbrojenia na zakład min 60cm po jednym
pręcie w przekroju.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.8.
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły).
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszą być właściwie oznakowane.
• Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze
składników odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona
na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z
wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i
zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów:
− cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien
być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajów,
− kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech
fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu
wymagana projektem,
− woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B32350,
• stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe:
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod
zadaszeniem
• papa termozgrzewalna

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robót.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót, wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
▪ do przygotowania mieszanki betonowej:
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- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkoloną obsługą.
▪ do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
▪ do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- nożycami,
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.
▪ do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- łatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
▪ do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
4.2. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg
publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja,
zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien
być dłuższy niż:
▪ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 oC
▪ 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 oC
▪ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 oC.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planu BiOZ.
▪ Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003.
▪ Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia – po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru.
Betonowanie
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie ścian wewnętrznych gr. 24cm na
żelbetowych ławach fundamentowych wykonanych z betonu C25/30 zbrojonej wg projektu.
Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W). Otulina zbrojenia wynosi 5cm w
części dennej oraz 3cm w pozostałych przypadkach. Pręty należy łączyć na długości poprzez
spawanie, długość zakładu min. 60cm. Ławy fundamentowe należy posadowić na warstwie
chudego betonu – C12/15 [B15] gr. 10cm. Uwaga, jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że
grunt na którym mają być posadowione ławy fundamentowe nie jest nośny, to należy go
bezwzględnie wymienić na grunt nośny –piasek średni o Id=0,8.
Izolacja ścian fundamentowych:
Przeciw wilgociowe poziome: izolacja fundamentów i ścian fundamentowych -papa
termozgrzewalna.
Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można
rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów
pod fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w podłoży,
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być przeprowadzony przed
ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych
bądź wyrównawczych. W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop
wykonać do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu.
Podstawową warstwę gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W
przypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie
zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną
lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. Jeżeli wykopy
fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to
roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej.
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Informacje dotyczące stali zbrojeniowej:
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H 84023/6.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej próbie zginania
powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia
i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa)
lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia
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zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać
i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany
bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Informacje dotyczące mieszanki betonowej:
Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania,
dostarczana na plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy (BWW).
Dobór składników:
Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakości,
klasy 42,5 i 52,50.
Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką
wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość
największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla betonów
o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 mm
a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm.
Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymałości i
ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy przyjmować jako miarę
wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0.
Wykonawca, dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 2061:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie
gromadzić, przechowywać i okazywać Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
30

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni,
na którą spada.
Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. W
początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać
powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie
jest już potrzebna.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w dokumentacji projektowej. Podłoże winne być równe, czyste i
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
Kontrola jakości obejmuje:
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Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego
wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane
bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych
wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w wykopie
+40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów
odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać
20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność
parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą
wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu.
Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w
trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych
fundamentów.
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów
częściowych poszczególnych robót.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym i w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane
przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.
Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją
projektową oraz wyżej podanymi wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót
betoniarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem
robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m3 – wykonanych ławy fundamentowej żelbetowej, wieńcy, poduszek betonowych, zalania
przestrzeni
1 m2 – wykonanych szalunków
1 m2 – wykonanej podlewki.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.8. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru. Wszystkie objęte nn. specyfikacją roboty podlegają zasadom odbioru robót
zanikających ulegających zakryciu.
8.2. Odbiór robót
Odbiór materiałów
Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed
przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas
trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem
powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii
gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej,
kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia
elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na
znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).
Odbiór fundamentów
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie
między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w
podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów (z
danymi dokumentacji technicznej).
4. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.
5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co
powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót.
Odbiór innych robót
1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie
wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli.
2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych
badań jej zagęszczenia.
3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien
nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty.
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Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót:
- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i
ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych,
- odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia,
- prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania,
- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania,
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji,
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na
stateczność konstrukcji,
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Odbiór końcowy robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

▪

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

34

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
IV NADPROŻA, PODEST
1. 0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nadproży oraz podestu ewakuacyjnego przewidzianych
do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Przebudowa
części pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne
wraz z wydzieleniem pomieszczenia stołówki, gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej
w budynku szkoły podstawowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie oraz montaż nadproży stalowych, a także
prefabrykowanych L19 występujących w obiekcie, a także montaż drabiny ewakuacyjnej
(podestu ewakuacyjnego).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.8.
Materiały potrzebne do wykonania robót
Nadproża stalowe
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Elementy stalowe: − wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z projektem
budowlanym. Nadproża w konstrukcji stalowej dla nowoprojektowanych otworów
drzwiowych - z profili stalowych 2xC160 oraz 2xC180, skręcane ze sobą za pomocą śrub co
30 cm. Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu,
któremu mają służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w
normach lub świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania
elementów należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające
wymaganiom norm. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz
wyrobów metalowych należy stosować śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom
normy. Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do
łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia do produkcji. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności do 70% lub w
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się
przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed
korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy
składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy
Nadproża prefabrykowane L-19
Belki nadprożowe spełniające wymagania norm: PN-EN 845-2:2004,PN-EN 8452:2004/Ap1:2005, PN-B-02354:1986
Nadproża produkowane są w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga:
40, 50, 60, 70, 80, 90 kg.
Tolerancja wymiarowa
Dopuszcza się następującą tolerancję wymiarową: Wymiary przekroju poprzecznego:
▪ szerokości -1mm
▪ wysokości - 2mm
▪ długości:
- dla elementów o długości do 0,90 - 4mm
-dla elementów o długości 1,2m do 2,7m - 5mm
Belki nadprożowe służą do konstruowania nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi.
Typy belek nadprożowych L-19:
N - do ścian nośnych obciążonych stropami,
S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami,
D - do ścian działowych.
Podest ewakuacyjny
Platformę podestu wykonać z kraty WEMA. Wysokość robocza platformy ok. 35 cm.
Wymiary 1,80mx 1,00m. Nośność do 200 kg.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa - dowolnym środkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Składowanie materiałów i konstrukcji

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planu BiOZ.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wymiarowanie
długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub
palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z
tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską.
Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy
dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie.
Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie
styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić,
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania
otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o
dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez
Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie
może być niższy niż 0,3).
Nadproża
Osadzenie nadproża
Nadproża stalowe z ceowników połączonych ze sobą śrubami.
- Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do
otworu części stropów obu pomieszczeń.
- Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki
nadprożowej.
- Osadzić belkę na betonowych poduszkach, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń
nad i za belką przy pomocy mieszanki cementowej.
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- Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki.
- Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm.
- Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami. - Belki owinąć siatką Rabitza i
otynkować, oszpałdować, lub obudować (np. płytami g-k).
Wykonanie otworów:
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego
dodatkowego ubytku materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna
powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny
być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.
Wykonywanie połączeń:
Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według
obowiązującej normy. Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności
powstałe po cięciu usunięte. Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna
umożliwiać prostopadłe ustawienie śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka
powinny przylegać do nich na całą powierzchnię przylgową.
Wykonanie otworu
Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania
planowanego otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie
rozebrać fragment usuwanej ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Badanie kontrolne zbrojenia
Kontrola jakości robót wykonania nadproży polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Kontrola jakości materiałów
wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez
producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary,
stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy
przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie
stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym
świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej.
W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed
przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać
zaświadczenie o jakości. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót przez
Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m –ułożenie nadproży

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.8. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru. Wszystkie objęte nn. specyfikacją roboty podlegają zasadom odbioru robót
zanikających ulegających zakryciu.
Odbiór końcowy robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na
podstawie zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproża [kpl] obejmuje:
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− oczyszczenie podłoża,
− dzierżawę stemplowań, − wykonanie podstemplowania,
− wycięcie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadproży w obu ścianach,
− ułożenie w wyciętych bruzdach projektowanych nadproży na wcześniej wykonanej
poduszce z zaprawy ekspansywnej,
− wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej
nadproża i wolne przestrzenie wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną. −
wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K.
− po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami,
− zdemontowanie stemplowania stropów.
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− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice
obiektu,
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
▪ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
▪ PN-B-06250 Beton zwykły.
▪ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
▪ PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.
▪ PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
▪ PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania.
▪ PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i
badania.
▪ PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
▪ PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki
▪ PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 6 Przekroje kształtowników spawanych. Dopuszczalne
odchyłki PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków
eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami
ochronnymi.
▪ PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
▪ PN -B -06200:1997 Połączenie śrubowe sprężane i niesprężane.
▪ PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konstrukcji. Zakotwienia śrubowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
V ROBOTY MURARSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych dotyczących realizacji obiektu: „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych
z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stołówki,
gabinetu pedagoga i logopedy oraz sali lekcyjnej w budynku szkoły podstawowej”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich przewidzianych w obiekcie
przetargowym. W zakres tych robót wchodzą:

Ściany:
Ściany wewnętrzne działowe
Ściany z bloczków gazobetonowych o szerokości 12cm i 24cm odmiany 600 na zaprawie
klejowej do cienkich spoin.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót murarskich związanych z realizacją
w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych: PNEN
13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, 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.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3. Cement
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement
murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. W przypadku cementu
workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, zawierający
następujące dane:
▪ nazwa wytwórni i miejscowości
▪ masa worka z cementem
▪ data wysyłki
▪ oznaczenie
▪ termin trwałości cementu.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z
wynikami badań. Każda partia cementu przed jej użyciem do zapraw musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski -Część 2: Metody badania.
2.2.4. Wapno
Wapno do zapraw spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003.
2.2.5. Bloczki betonu komórkowego
Bloczki z betonu komórkowego spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN 7714:2004, PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy drobnowymiarowe z betonu
autoklawizowanego. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. Wilgotność elementów w
chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.
2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
42

Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
oraz z normą PN-B-10104:2005.
Surowce powinny mieć właściwości zapewniające, że wyrób końcowy będzie
zgodny z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008.
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe
składników cement - piasek, cement - wapno – piasek, są następujące:
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 197- 1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca
się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.
Do murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne klasy 1.0 Mpa.
Do ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo – wapienne klasy 3.0 MPa.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Właściwości stwardniałej zaprawy:
Dla zapraw murarskich według projektu wytrzymałość na ściskanie powinna być
deklarowana przez producenta.
2.2. Zaprawa klejowa do bloczków gazobetonowych
Zastosowanie:
Zaprawa do klejenia bloczków z betonu komórkowego. Dzięki swym parametrom
technicznym pozwala na przyśpieszenie prac murarskich na budowie. Dzięki zastąpieniu
tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostków termicznych, co niewątpliwie
wpływa korzystnie na współczynnik przewodności cieplnej ściany.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych
materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w
tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone
materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.
5.2. Zasady wykonania robót
▪ Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektową.
▪ Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i
Polskim Normom oraz wymaganiami omówionymi w pkt. 2.
▪ Elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.
▪ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.
▪ W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
▪ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
▪ W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych /np. przez przykrycie folią lub papą/. Przy wznawianiu zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2.1. Mury z bloczków z betonu komórkowego
Ściany działowe
Technologia wykonania murów z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 powinna być
zgodna z instrukcją podaną na stronie producenta. Ściany obiektu zaprojektowano grubości 12
i 24 cm.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby
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zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną,
górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych elementów sprawdza się
dodatkowo poziomnicą. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości,
murowanie rozpoczyna się od narożników.
Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z
bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy
cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na
pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki
grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze
należy je obficie zwilżyć woda, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki
muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie
się poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować
bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Kontrola jakości wykonania robót murarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości robót
Przed przystąpienie do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. Jakość materiałów musi być potwierdzona
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są:
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót murarskich przez Wykonawcę,
dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 - powierzchni wymurowanych

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty
objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2. Odbiór robót
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin
i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami
wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
▪ zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
▪ grubość murów,
▪ wymiary drzwiowych,
▪ pionowość powierzchni i krawędzi,
▪ poziomość warstw cegieł,
▪ grubość spoin i ich wypełnienie,
▪ zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji pozycji przedmiaru robót.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowani
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1:
Ściany.
PN-EN:1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie
próbek zapraw do badań.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.
Zaprawy o określonym składzie materiałowym.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa
murarska.
PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2:
Zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
VI IZOLACJE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych przedmiotowego przedsięwzięcia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, termicznej i
akustycznej przewidzianych w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robót wchodzą:
Izolacja przeciwwodna
Przeciw wilgociowe poziome:
-izolacja fundamentów i ścian fundamentowych -papa termozgrzewalna
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót izolacyjnych związanych z realizacją
w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie. 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. Lepiki i kleje nie powinny
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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. Materiały
izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4. Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi
przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych
materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w
tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie
kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie
przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
i zamoknięciem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. Szczegółowe zasady wykonania
izolacji ściśle wg wskazań producentów

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. 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.
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▪ 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).
▪ Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót izolacyjnych przez
Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są:
1 m2 – powierzchnia danego rodzaju izolacji

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
8.2. Odbiór robót
Roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Odbiór
robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące
dokumenty:
▪ dokumentacja techniczna,
▪ dziennik budowy,
▪ zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
▪ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
▪ protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
▪ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową

ustaloną

dla

danej

pozycji

przedmiaru

robót.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617:1997/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniający.
BN-6112-24: 1970 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.

▪

PN-EN 622-1:2005 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 1: Wymagania ogólne.

▪

PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości uŜytkowe materiałów i
wyrobów budowlanych. Określanie właściwości związanych z transportem pary
wodnej.
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachów. Określanie właściwości mechanicznych przy
rozciąganiu.
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości,
szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów (oryg.)
PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości
wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia
dachowe.
PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień -- Zapalność materiałów
poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu
pojedynczego płomienia.

▪

▪

▪

▪
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
VII TYNKI I OKLADZINY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzin ściennych przewidzianych do
wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności,
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich i okładzin ściennych
przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robót wchodzą:
Tynki wewnętrzne
Na ścianach projektowanych murowanych wewnętrzne tradycyjna kat. III (cementowowapienne). Analogicznie elementy konstrukcji istniejącej odsłoniętej po rozbiórkach. Na
płytach stropowych wykonać szpachlowanie gipsowe. Płyty g-k (ściany i
obudowy) szpachlować na stykach. Na złączach stosować siatki zgodnie z instrukcję danego
producenta.
Okładziny ścienne
W sanitariatach do wysokości sufitu wykonać okładziny ceramiczne z płytek ściennych
na zaprawie klejowej.
Okładziny podłogowe
Podłogi w salach zajęć powinny być ciepłe, łatwe do utrzymania w czystości, co
najmniej trudnozpalne, antypoślizgowe. Podłogi w pozostałych pomieszczeniach (szatnia, WC,
stołówka) trudnozpalane, antypoślizgowe –gres. W sali lekcyjnej oraz gabinecie podłogi
istniejące- parkiet.
Okładziny ścienne i wykładziny podłogowe muszą być trudno zapalne i nie mogą być
intensywnie dymiące. Okładziny sufitów wykonane muszą być z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.2. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynkarskie spełniające wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,PN-EN 9981:2004/AC:2006.
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/
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.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN
197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg PN-EN 459-1:2003/
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe
składników cement - piasek, cement - wapno – piasek, są następujące:
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 197- 1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż +5°C. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. Do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.4. Gładzie gipsowe /zgodnie z PN-B-30042:1997/
Do wykonania gładzi gipsowych przewiduje się następujące materiały:
▪ środek gruntujący
▪ gips budowlany szpachlowy
▪ gips budowlany zwykły
▪ narożniki ochronne aluminiowe
Do wykonania gładzi gipsowych należy stosować gipsy szpachlowe jednego
producenta np. Knauff, nie dopuszcza się stosowania gipsów różnych systemów.
2.2.5. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:2004,PN-EN 9981:2004/AC:2006/
2.3. Okładziny ścienne
- okładziny z płytek ściennych na zaprawie klejowej – ściśle wg wskazań w projekcie
wykonawczym
2.4. Okładziny podłogowe
- okładziny z gresu na zaprawie klejowej – ściśle wg wskazań w projekcie wykonawczym

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3. Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz przepisów
planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Montaż okładzin ściennych
Do układania, klejenia okładzin ściennych stosować jedynie sprzęt zgodny z przyjętą
przez producenta technologią montażu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.
4.2. Wymagania dotyczące transportu
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych
materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w
tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone
materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planie BiOZ.
5.2. Zasady wykonania robót tynkarskich
Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie z przepisami norm:
PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 1: Zaprawa tynkarska.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne..
▪ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.
▪ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
▪ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
▪ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.1. Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych:
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.2.2. Tynki
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad :
▪ Zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być
zgodne z zaleceniami jej producenta.
▪ Podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i
silnego związania z nim.
▪ Obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki,
pochodzące od producenta.
▪ Nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy
prowadzące, narożnikowe).
▪ Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie
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▪ Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory
drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).
5.2.3. Gruntowanie
Podstawowe wymagania dotyczące podłoża:
▪ Podło że musi być nośne, stabilne, równe, równomiernie ssące.
▪ Można stosować na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach
podkładowych, podłożach betonowych.
▪ Dobrym podłożem są tynki cementowo-wapienne. Podłoże musi być dobrze wyschnięte i
związane.
5.3. Okładziny ścienne
Montaż ściśle wg wskazań producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Tolerancje wykonywanych tynków zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004.
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na :
▪ zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
▪ stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
▪ przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
▪ przygotowanie podłoży
▪ przyczepność tynku do podłoża
▪ mrozoodporność tynków
▪ grubość tynków
▪ wygląd powierzchni otynkowanych
▪ wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia,
wykwity, zacieki
▪ prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
▪ wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
▪ wykończenie nadproży i obrzeży tynków
▪ grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8 mm
od normatywnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
7.2. Obmiar robót
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót tynkarskich przez
Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 - powierzchni tynkowanych, gładzi gipsowych, okładzin ściennych
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
8.2.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą.
8.2.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
▪ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
▪ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
▪ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
▪ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni
Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie
nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania
tynku w świetle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie
wyschniętego można użyć materiału naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem
nakładania go na całej powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪ PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie
próbek zapraw do badań.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa
tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1:
Zaprawa tynkarska.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN
197-2:2002
Cement
Część
2:
Ocena
zgodności.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
VIII STOLARKA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
wykonania i odbioru robót montażu stolarki przewidzianej do wykonania w ramach robót
budowlanych dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażu stolarki budowlanej i ślusarki
przewidzianej w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robót wchodzą:
Stolarka i ślusarka
Stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa:
-profile aluminiowe
- szczeliny między ościeżnicą, a ościeżem ocieplone pianką montażową lub wałkiem
polietylenowym
-skrzydła otwierane szer. min 90cm w świetle przejścia oraz 120cm w świetle (drzwi wejściowe
do oddziałów przedszkolnych)
- drzwi wejściowe do oddziałów w klasie EI30
-klamka od strony wewnętrznej i zewnętrznej z rozetą
- zamek: elektromagnes
- dodatkowy zamek bębenkowy z rozetą
Stolarka okienna
Skrajne okna pomieszczeń przedszkola w klasie EI60. Wymiary okien bez zmian. Okna
w kolorze okien istniejących. Wymianie okien podlegają dwie sztuki.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje całość robót ślusarskich związanych z realizacją
w/w zadania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów ściśle wg projektu wykonawczego.
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych do oddziałów
przedszkolnych pełne o odporności pożarowej EI 30 samozamykalne wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem z drewna lub stali. Drzwi do WC z otworami lub nacięciami
wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od
rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. Szerokości min. w świetle
0,9 m (lub wg projektu). Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszą
posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.
4.2. Wymagania dotyczące transportu
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.
5.2. Zasady wykonania robót
▪ Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian
oraz jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
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▪ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera.
▪ Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
▪ Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub
kołków wstrzeliwanych.
▪ Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
▪ Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich
5.2.1. Montaż stolarki budowlanej
Warunki przystąpienia do robót:
▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych
materiałów pomocniczych.
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PNEN 143511:2006.
▪ sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic.
▪ zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
▪ ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki.
▪ wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą.
▪ silikonowanie złączy,
▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
▪ osadzenie skrzydeł drzwiowych.
▪ montaż parapetów.
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je oczyścić i naprawić.
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny
być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół
ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego.
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w
trakcie ich murowania.
5.2.2. Montaż ślusarki
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić
▪ rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów
▪ wymiary gotowego wyrobu
▪ prawidłowość wykonanych połączeń
▪ powłoki malarskie
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Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN- 884111:1965 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
▪ sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki
▪ sprawdzenie wymiarów na budowie
▪ zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
▪ wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
▪ wykonanie otworów kotwiących
▪ montaż i kotwienie ślusarki
▪ naprawy drobnych uszkodzeń powłoki
▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych.
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane
proszkowo. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wszystkie roboty montażowe powinny
być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Montaż przeprowadzić zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2.2. Badanie gotowych elementów
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:
▪ wymiarów,
▪ wykończenia powierzchni,
▪ zabezpieczenia antykorozyjnego,
▪ połączeń konstrukcyjnych,
▪ prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.2.3. Badanie jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
▪ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości
i spoziomowania,
▪ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
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▪ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
6.2.4. Stolarka budowlana
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-EN 14351-1:2006.
W szczególności powinna być oceniane:
▪ jakość materiałów z których stolarka została wykonana.
▪ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
▪ sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
▪ pion i poziom zamontowanej stolarki,
▪ wodoszczelność przegród.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1
m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
▪ 1 mm przy długości przekątnej do 1 m.
▪ 2 mm przy długości przekątnej do 2 m.
▪ 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma
obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inspektora nadzoru. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod
względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały
posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z
postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. Kontrola jakości wyrobów szklarskich
powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien i drzwi.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.
7.2. Obmiar robót
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót montażu elementów
stalowych przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem
robót.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 – montaż stolarki aluminiowej, stalowej, PCV

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
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8.2. Odbiór stolarki budowlanej
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 14351-1:2006.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
▪ zgodność z dokumentacją techniczną.
▪ rodzaj zastosowanych materiałów,
▪ prawidłowość montażu.
▪ pion i poziom zamontowanej stolarki,
▪ pion i poziom zamontowanego parapetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1
m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
▪ 1 mm przy długości przekątnej do 1 m.
▪ 2 mm przy długości przekątnej do 2 m.
▪ 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
▪ Instrukcje producenta.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
▪

▪
▪

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej
i/lub dymoszczelności.
PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla
stolarki okiennej i drzwiowej
PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
IX ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
wykonania i odbioru robót malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności,
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w
obiekcie przetargowym. Zakłada się malowanie ścian i stropów tynkowanych oraz sufitów i
obudów z płyt g-k farbą akrylową do wymalowań wewnętrznych po uprzednim odkurzeniu i
zagruntowaniu.
Na parterze w części istniejącej przemurowania i uzupełnienia należy tynkować i malować j.w.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SBT są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót malarskich związanych z realizacją
w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Woda /zgodnie z 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.
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2.2.2. 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. Wapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN 459-1:2003.
2.2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
▪ wodę – do farb wapiennych, akrylowych.
▪ 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.
2.2.4. Farby budowlane gotowe – wymagania ogólne
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i
72) w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych
powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów, farby przeznaczone dla
budownictwa zostały oznaczone kategorią A. Podstawą prawną wydania niniejszego
rozporządzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz.
627, z późn. zm.). Rozporządzenie dotyczy określonej grupy produktów tj. farb i lakierów,
przeznaczonych do malowania budynków, ich elementów wykończeniowych,
wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych
dla dekoracji, funkcjonalności i ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu. Wyłączeniu
spod wymagań tego rozporządzenia podlegają także wyroby używane wyłącznie w
instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.
2.2.5. Farby emulsyjne
Wytwarzane fabrycznie o właściwościach zgodnych z normą PN-C-81914:2002,
będące zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej ,dające
powłoki matowe, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z
zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych,
drewnianych i z materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych,
publicznych.
2.2.6. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do
gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci
roztworu wodnego 3–5%. 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 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Środki gruntujące niezależnie od ich rodzaju
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powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz atestów higienicznych dopuszczających wyrób do stosowania
w obiektach służby zdrowia.
2.2.7.Masy wygładzające
Do naprawy i wygładzania podłoża mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie,
odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Szpachlówki gipsowe powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279- 1:2007 lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego zalecanego przez producenta
wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany
sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia,
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów
planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami
BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu.
4.2. Transport materiałów
Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dobranymi
przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych
materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w
tym względzie. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze
zalecanej przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. Przy malowaniu powierzchni
wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
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obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
▪ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
▪ całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
▪ całkowitym ułożeniu posadzek,
▪ usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni. 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. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.1.3. Wykonywanie powłok malarskich
▪ Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
▪ Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
▪ Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
▪ Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
▪ Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.
▪ 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.
5.1.4. Prowadzenie robót malarskich
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków. Roboty
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C lecz poniżej +25° C.
Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. W pomieszczeniach zamkniętych należy
zapewnić odpowiednią ich wentylację. Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu
robót tynkarskich po wykonaniu podłoży pod wykładziny sufitowe, ścienne i podłogowe, po
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , które w czasie robót malarskich
mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie należy
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: informacje o
ewentualnym środku gruntującym i przypadkach,
kiedy należy go stosować,
▪ sposób przygotowania farby,
▪ sposób nakładania farby,
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▪ krotność nakładania farby oraz jej zużycie,
▪ czas między nakładaniem kolejnych warstw,
▪ różne dodatkowe zalecenia producenta.
W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w
odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
6.2. Kontrola jakości robót
6.2.1. Podłoże
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.
6.2.2. Roboty malarskie
▪ Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
▪ Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
▪ Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
7.2. Obmiar robót
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Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót malarskich przez
Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
7.3. Jednostki obmiarowe:
1 m2 - powierzchni zagruntowanej, zamalowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
8.2. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty
podlegają warunkom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowowapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
▪ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na zwilżeniu 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
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

69

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN)
i branżowe (BN), w tym w szczególności:
▪ PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery - Terminy i definicje.
▪ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.
▪ PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności.
▪ PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć (oryg.).
▪ PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa - Warunki środowiskowe ekspozycji.
▪ PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu
całkowitego wyschnięcia.
▪ PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
▪ PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu
całkowitego wyschnięcia.
▪ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.
▪ PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach
atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.
▪ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
X ROBOTY ELEWACYJNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania
wykonania i odbioru robót malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przewidzianych w obiekcie przetargowym.
W zakres robót izolacyjnych oraz elewacyjnych wchodzą:
- przygotowanie podłoża pod warstwę izolacyjną – wycięcie styropianu (otwór 213cm x400cm,
w tym otwór okienny 180cmx 160cm)
- izolacja termiczna ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15cm- pas o wym. 213cmx400cm)
-wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- malowanie
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SBT są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.15.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

3. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
2.2.1. Zaprawa klejowa
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Zaprawa klejowa do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej musi być mrozo- i
wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.
2.2.2 Płyty izolacyjne
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty z wełny mineralnej o
nieuporządkowanym układzie włókien, równoległym do powierzchni płyty lub prostopadłym
(wełna lamelowa) zgodne z Aprobatą Technicznym, o współczynniku przewodzenia ciepła
zgodnym z obowiązującym przepisami.
2.2.3 Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania wełny
mineralnej.
2.2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie PN-92/P-850100. Należy
stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm.
Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła
zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej
niż 1500N/5cm.
2.2.5. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia,
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
2.2.6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
Mineralny, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu
Higieny.
2.2.7. Farba elewacyjna
Kolor farby musi być zgodny z kolorem elewacji budynku. Należy stosować farbę z
tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
2.2.8. Elementy uzupełniające
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki do mocowania płyt wełny mineralnej
zgodnie z przyjętym systemem mocowania, listwy narożnikowe i cokołowe. Kątowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być
stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego zalecanego przez producenta
wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany
sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia,
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów
planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami
BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.
Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię
i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe,
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoże chłonne zagruntować preparatem
poprawiającym przyczepność i zmniejszającym chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian
należy sprawdzić stan podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej.
Wykonanie próby przyklejenia płyty izolacyjnej.
Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 6 Do
przyklejenia wełny należy zastosować dedykowaną masę klejowoszpachlową. Masę klejącą
należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie
przyłożyć i docisnąć próbki do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. Po czterech
dniach należy wykonać ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Wytrzymałość podłoża i
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki odrywają
się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało
prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W
takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę
wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia izolacji. Jeżeli rozerwanie nastąpi w
spoinie klejowej oznacza to, że klej charakteryzuje się zbyt niską wytrzymałością i takiego
kleju nie wolno stosować.
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Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego.
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się
kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego
do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do
stosowania w budownictwie. Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w
otwór w sposób udarowy na głębokość minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy
przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w
granicach 75-70 daN.
Przyklejanie płyt izolacyjnych.
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji
należy rozmieszczać w ten sposób aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt
prefabrykowanych. Pomiędzy przyklejaniem do podłoża płyt z wełny mineralnej, a
przyklejaniem płyt ze styropianu występują określone różnice. Do przyklejenia płyt z wełny
mineralnej stosuje się zaprawę klejącą dedykowaną do przyklejania wełny. Aby zwiększyć
przyczepność zaprawy do wełny mineralnej, miejsca w których zostanie ona nałożona na płytę
szpachlujemy wcześniej cienką warstwą tejże zaprawy. Wyróżniamy dwa rodzaje płyt z wełny
mineralnej, stosowane do docieplania ścian zewnętrznych budynków:
• płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, równoległym do
powierzchni płyty,
• płyty z wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien do powierzchni płyty
(wełna lamelowa).
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3
dniach od chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie niższej niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury
poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli
temperatura podczas klejenia jest wyższa niż 5 °C. Masę klejącą należy nanosić na
powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą o grubości ok.3mm, rozpoczynając od góry
ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy
natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i
wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni przyklejonej tkaniny
należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny.
Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta.
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie.
Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szerokość tkaniny
powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na
całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie
przez przyklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20
cm x 35 cm – szczegół w części rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może
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być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o
szerokości ok. 15cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i
drzwiowe.
Wykonanie wypraw elewacyjnych.
Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania
tkaniny zbrojącej na płytach z wełny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy
prowadzić w temperaturach 5 – 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany
spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na
warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez
ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Wykonanie wypraw należy poprzedzić
gruntowaniem warstwy zbrojącej dedykowanym preparatem. Ręczne nakładanie masy
prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy
powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk nakładać
w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.
Malowanie elewacji.
Cienkowarstwowy tynk fakturowy pomalować farbą gruntującą, a następnie farbą
elewacyjną. 10 Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za
pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy
odczekać do wyschnięcia farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy
względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h.
Następną warstwę farby nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite
utwardzenie wykonanej powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po
upływie min. 24 h od nałożenia ostatniej warstwy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
6.2. Kontrola jakości robót
Kontrola wykonania ocieplenia
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować:
a) kontrolę podłoża,
b) kontrolę materiałów,
c) kontrolę końcową.
6.2.1. Kontrola podłoża
Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia:
· wykonania niezbędnych prac naprawczych,
· wyglądu powierzchni,
· równości powierzchni.
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w
zakresie przewidzianym w postępowaniu. Oceny należy dokonać wizualnie. Powierzchnia
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powinna być czysta, odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków.
Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru.
W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać naprawy.
6.2.2. Kontrola materiałów
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie:
· certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego
oznakowania,
· wyglądu zewnętrznego materiałów. Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji
zgodności należy dokonać, porównując podany w nich dokument odniesienia z dokumentem
posiadanym w dokumentacji budowlanej. Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać
wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
7.2. Obmiar robót
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót malarskich przez
Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót.
7.3. Jednostki obmiarowe:
1 m2 - powierzchni

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.
8.2. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. Roboty
podlegają warunkom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN)
i branżowe (BN), w tym w szczególności:

76

▪

PN- EN 13500:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja".
▪ PN-EN ISO 6946:2008 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda
obliczania.”
▪ PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu
całkowitego wyschnięcia.
▪ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.
▪ PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach
atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.
▪ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.
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