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 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

                        wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający:                           Gmina  w  Kornowacu
                                                  44-285     Kornowac
                                                     ul. Raciborska 48

Zadanie:             PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
                                                                   W  ŁAŃCACH

Kody CPV.

Grupa robót:           45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę
                             45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                                 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej
                             45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych
                             45400000-4   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa robót:            45110000-1    Roboty w  zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
                                                  roboty ziemne
                             45260000-7    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
                                                  i inne roboty specjalistyczne.
                             45320000-3    Roboty izolacyjne
                             45410000-4    Tynkowanie
                             45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian
                             45440000-3    Roboty malarskie

Kat. robót               45111000-8    Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
                             45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni
                             45262000-1    Izolacje
                             45262210-6    Roboty betonowe
                             45262500-6    Roboty murowe
                             45261214-7    Kładzenie dachów ceramicznych
                             45421160-3    Instalowanie wyrobów metalowych
                             45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej
                             45421146-9    Instalowanie sufitów podwieszonych.
                             45262100-2    Roboty przy wznoszeniu rusztowań
                             45442100-8    Roboty malarskie
                             45431100-8    Kładzenie terakoty

Opracował:           Wiktor  Kiermaszek
                              upr. budowl. 803/76

 Data:                    lipiec  2009 r.
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                  Specyfikacja techniczna

                               wykonania i odbioru robót budowlanych

WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania:

                                PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
                                                                   W  ŁAŃCACH

Ogólny zakres przewidywanych do wykonania robót :
A. Roboty przygotowawcze.
-     wykonanie pochyłych pomostów na dachu
-     wykonanie rynny drewnianej do transportu gruzu
-     ustawienie rynny drewnianej do transportu gruzu
-     rozebranie rynny drewnianej do transportu gruzu
B.   Roboty w zakresie rozbiórek konstrukcji i wywozu gruzu
− rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej
− rozebranie rynien
− rozebranie rur spustowych
− rozebranie obróbek blacharskich kominów
− rozbiórka łat
− rozebranie więźby dachowej
− rozebranie desek okapowych i wiatrowych
− rozebranie ław kominiarskich
− demontaŜ naświetli dachowych
− rozebranie deskowania bocznych ścian przybudówki
− rozebranie podbitek okapów
− rozebranie drewnianych ścianek działowych
− rozebranie drewnianych schodów na poddasze
− rozebranie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych
− rozebranie kominów do poziomu stropu przyziemia
− rozebranie naświetla okna piwnicznego (pod nowy zsyp)
− rozbiórka zbędnych ścian przyziemia i poddasza
− rozbiórka konstrukcji z cegły dla nowych otworów drzwiowych
− rozbiórka zbędnych ścianek działowych ceglanych
− rozbiórka kaflowych pieców i trzonów
− rozbiórka istniejących stropów drewnianych nad pomieszczeniami poddasza
− rozebranie podłóg drewnianych przyziemia z legarami
− demontaŜ ościeŜnic drewnianych okiennych i drzwiowych
− demontaŜ podokienników drewnianych wewnętrznych
− demontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
− obicie tynków na ścianach i sufitach
− rozebranie wykładziny ściennej z płytek
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− rozebranie posadzek z płytek posadzkowych
− rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych
− rozebranie podłóŜ betonowych w kotłowni i pod ławy nowej klatki schodowej i dnanaświetla
− wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproŜy stalowych
− wykucie bruzd poziomych dla oparcia płyt stropowych Ŝelbetowych „na mokro”
− załadunek gruzu budowlanego na środki transportowe
− wywóz gruzu na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz drewna budowlanego na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz wykładziny z PVC na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz złomu z rozbiórki elementów stalowych.

C. Roboty ziemne.
- Wykopy w kotłowni pod obniŜenie posadzki oraz pod nowe ławy fundamentowe nowej klatki

schodowej i fundamentu komina
- Usunięcie ziemi z piwnicy z wywozem na składowisko z naliczeniem kosztów składowania

D. Roboty murowe.
- wykonanie przesklepień otworów okiennych i drzwiowych kształtownikami stalowymi
- montaŜ kształtek kominowych (np. SCHIEDEL) dla nowego przewodu kominowego w kotlowni
- przymurowanie nowego przewodu kominowego w piwnicy
- wymurowanie nowych trzonów kominowych w poziomie przyziemia i poddasza
- podwyŜszenie warstwowych ścian kolankowych i szczytowych przybudówki i lukarny
- wymurowanie bocznych ścian lukarn z cegły klinkierowej z ich ospoinowaniem
- uzupełnienie ścian wewnętrznych z cegły pełnej i ścian klatki schodowej
- załoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L-19 doa otworów w ścianach nowych
- zamurowanie zbędnych otworów cegłą pełną
- zamurowanie zbędnych gniazd belek drewnianych stropu
- wymurowanie ścian zsypu opału
- murowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej z ospoinowaniem
- wykonanie ścianek działowych z cegły o gr. 12 i 6,5 cm.
- 
E.  Dach - konstrukcja.
- montaŜ murłat z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ płatwi dachowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ krokwi zwykłych i koszowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ jętek z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ desek podrynnowych i szczytowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ łat i kontrłat z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- osadzenie okien dachowych w połaci dachowej
- osadzenie klapy dymowej w połaci dachowej w obrębie klatki schodowej
- deskowanie deskami struganymi dachu w partiach okapu i szczytów
- montaŜ folii paroprzepuszczalnej (FWK)

E. Dach – pokrycie
- krycie dach dachówką ceramiczną
- montaŜ elementów wyposaŜenia dachu (drabinki śniegowe, ławy kominiarskie, stopnie

kominiarskie, kominki wentylacyjne ec.)
- wykonanie obróbek taśmami typu WAKAFLEX
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
- montaŜ rynien z PVC wraz z przynaleŜnymi akcesoriami
- montaŜ rur spustowych z PVC wraz z przynaleŜnymi akcesoriami
- montaŜ lejów z PVC

F.  Roboty betonowe i Ŝelbetowe.
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie fragmentów stropu WPS na „mokro”
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie Ław fundamentowych klatki schodowej i fundamentu komina
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie schodów klatki schodowej
- wykucie gniazd dla oparcia belek stropu WPS
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- wykonanie poduszek betonowych pod belkami stropu WPS
- załoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem stopek
- zabetonowanie gniazd belek stalowych
- montaŜ płty stropowych WPS na belkach stalowych
- obetonowanie belek stalowych betonem B15
- wykonanie izolacji akustycznej stropu WPS płytkami z betonu komórkowego 2x5 cm
- wypełnienie (warstwa betonowa na izolacji stropu WPS z betonu B15 o gr. 4,5 cm
- załoŜenie folii polietylenowej na stropie WPS
- wykonanie podłóŜ betonowych podposadzkowych
- wykonanie warstwy wyrównawczej podposadzkowej dozbrojonych siatką stalową
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod podłoŜe w piwnicy
- podłoŜe podposadzkowe betonowe z betony B10

G.   Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej
- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 20 cm nasuficie podwieszonym i pomiędzy

krokwiami
- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 100 o gr. 10 cm

H.   Instalacja wyrobów metalowych
- MontaŜ balustrad schodowych z pochwytami drewnianymi na wys. 65 cm i 110 cm ,
      elementy  stalowe malowane proszkowo , pochwyty lakierowane dwukrotnie
-     montaŜ pochwytów stalowych na wspornikach z pomalowaniem proszkowo.

I. Tynki i okładziny wewnętrzne
- Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach , sufitach, oraz biegach klatki schodowej
- osiatkowanie, powlekanie siatki, wypełnienie oczek zaprawą cementową i otynkowanie
      belek stropowych nadproŜowych i stropu WPS
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
- licowanie ścian glazurą z przygotowaniem podłoŜa i załoŜeniem listew krawędziowych.

J. Roboty malarskie
- trzykrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi płyt kartonowo-gipsowych spoinowanych i

szpachlowanych
- dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian wewnętrznych

K.   Sufity podwieszone z płyt kartonowo-gipsowych
- wykonanie sufitów podwieszonych jednowarstwowych na ruszcie stalowym z płyt
      kartonowo-gipsowych o gr. 12,5 mm płyty GKF (ogniochronnymi)-DWUWARSTWOWO.

L. Roboty elewacyjne.
- zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową
- wyczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji z cegły klinkierowej
- uzupełnienie spoinowania cegły klinkierowej
- dwukrotna impregnacja klinkieru preparatem (np. firmy HG)
Ł.   Rusztowania
- rusztowania ramowe przyścienne systemowe stalowe (np. RR-1/30)
- instalacja odgromowa na rusztowaniach z badaniami skuteczności instalacji odgromowej
- osłona rusztowania siatkami z polipropylenu
- rusztowanie kolumnowe warszawskie do robót murarskich na poddaszu (kominy, szcztyt)

M. Nawierzchnie.
- wykonanie koryta pod nawierzchnię opaski
- wywóz gruntu z korytowania na składowisko z kosztami składowania
- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne opasek przy budynkach
- wykonanie warstwy podsypkowej w korycie
- ułoŜenie opaski z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
- ułoŜenie obrzeŜa betonowego na podsypce z piasku.
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N.   Stolarka otworowa.
- montaŜ okien drewnianych jednoramowych rozwieralno-uchylnych i rozwieralnych z moŜliwością

mikrowentylacji szklone szkłem termoizolacyjnym
- osadzenie podokienników wewnętrznych z płyt MDF
- osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej aluminiowej powlekanej
- montaŜ okna podawczego
- montaŜ systemowych ścianek działowych (ustępowych)drewnianych laminowanych z drzwiami do

kabin sanitarnych
- montaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych
- montaŜ drzwi drewnianych przeciwpoŜarowych
- montaŜ drzwi drewnianych pełnych kasetonowych jednoskrzydłowych i półtoraskrzydłowych
- montaŜ drzwi drewnianych pełnych kasetonowych z kratką nawiewną dla pomieszczeń sanitarnych
- montaŜ drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych i półtoraskrzydłowych zewnętrznych szklone

szkłem bezpiecznym

O. Podłogi i posadzki
- wykonanie posadzek z płytek posadzkowych ANTYPOŚLIZGOWYCH wraz z cokolikami
      i listwami wykończeniowymi na styku posadzek o róŜnych gatunkach posadzek
- okładzina schodów do piwnicy z płytek posadzkowych ANTYPOŚLIZGOWYM wraz z cokolikami
      i przygotowaniem podłoŜa
- posadzka z paneli podłogowych typ  z cokołami podłoŜem na gąbce poliuretanowej AC-4
- okładzina schodów i podestów z desek podłogowych struganych z cokołami z drewna twardego z

trzykrotnym lakierowaniem

P. Roboty malarskie
1. roboty antykorozyjne
- oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne pomalowanie farbami chlorokauczukowymi belek stalowych

stropu WPS
2. malowanie ścian
- malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi dwukrotnie
- malowanie farbami emulsyjnymi płyt kartonowo-gipsowych dwukrotnie
- malowanie podłoŜy gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem.

UWAGA.
Załączone PRZEDMIARY ROBÓT stanowią wyłącznie dokumentację informacyjną o
asortymencie robót. W przedłoŜonej Inwestorowi ofercie, oferent winien uwzględnić
równieŜ roboty nie wyszczególnionych w dokumentach przetargowych a wynikających z
zaistniałej sytuacji na obiekcie, a w szczególności konieczności dotyczących demontaŜu i
ponownym montaŜu po wykonaniu robót elewacyjnych wszystkich urządzeń i elementów
zabudowanych na elewacjach budynków (tablic, elementów instalacji alarmowych ,
klimatyzacji ,drabin wejściowych, krat okiennych, instalacji odgromowej, rozdzielek i
skrzynek elektrycznych, teletechnicznych, odtworzenia instalacji odgromowej z
dokonaniem pomiarów skuteczności jej działania, dokonania niezbędnych wyłączeń
zasilania linii napowietrznych energetycznych w celu bezpiecznego wykonania robót
elewacji itp).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T
1.3.1. Określenia podstawowe
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a takŜe odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.
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Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy,
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiąŜka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy słuŜący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez
właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upowaŜnienie Inwestora do nadzoru nad
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.
Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której naleŜy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba posiadająca upowaŜnienie wykonawcy do kierowania budową
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaŜa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaŜ, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy
dotyczące realizacji budowy.
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym.
1.3.2. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01  45111220-6   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
ST 02  45111200-0   ROBOTY ZIEMNE
ST 03  45262500-6   ROBOTY MUROWE
ST 04  45261100-5   DACH-KONSTRUKCJA
ST 05  45261214-7   DACH-POKRYCIE
ST 06  45320000-6   IZOLACJE
ST 07  45262300-4   ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE
ST 08  45410000-4   TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
ST 09  45421000-4   STOLARKA OTWOROWA
ST 10  45421160-3   INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH
ST 11  45432100-5   POSADZKI
ST 12  45440000-3   ROBOTY MALARSKIE
ST 13  45421146-9   INSTALOWANIE  SUFITÓW  PODWIESZONYCH
ST 14  45262100-2   RUSZTOWANIA
ST 15  45233222-1   OPASKA
ST 16  45453100-8   ROBOTY  RENOWACYJNE  ELEWACYJNE

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

                                                 DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

                          Zakres robót  naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną:
                                                       Projekt  budowlano-wykonawczy

                        PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
                                                                   W  ŁAŃCACH
                                                                Ul. SZKOLNA  23

       wykonaną przez         PRACOWNIA PROJEKTOWA „DOM”  Eugeniusz Fulek
                                                     44-300 Wodzisław Śl. ul. Wiejska 27D

                   dla                                    Gminy w Kornowacu
                                       44-285  Kornowac ul. Raciborska 48

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Organizacja placu budowy.
- plac budowy znajduje się na terenie  budynku Publicznego Przedszkola w Łańcach ul. Szkolna 23
- inwestor nieodpłatnie przekaŜe teren budowy stosownym„ Protokołem przekazania placu budowy „
- na terenie placu budowy istnieją  punkty poboru wody i energii elektrycznej – niezbędne do realizacji
  zadania. Inwestor odpłatnie udostępni niezbędne do realizacji zadania media: wodę , energię
  elektryczną a rozliczenie finansowe z inwestorem za ich pobór nastąpi na podstawie wskazań
  urządzeń pomiarowych  po  cenach  zgodnych z cenami dostawcy mediów.
- wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przejętego terenu placu budowy do stanu
  pierwotnego, jak i wszystkich urządzeń inwestora które były przekazane Wykonawcy na czas
  realizacji  robót.
- Wykonawca robót wyznaczy osobę kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  budowlanego.

1.4.1.2. Organizacja robót.
Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót:
1.Koszty związane z organizacją robót jak koszty zabezpieczeń bhp, ogrodzeń, barier ochronnych ,
   tablic  ostrzegawczych,  itp.
2.Koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego.
3.Koszty związane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego.
4.Inne koszty które wchodzą w zakres kosztów ogólnych budowy  Wykonawcy.
5. Koszty obsługi geodezyjnej zarówno w trakcie realizacji robót jak i w zakresie wykonania
   dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
6.Opłat za zajęcie pasa drogowego i chodnika.

1.4.1.3. Warunki BHP.
Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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UWAGA.
Wszystkie prace związane z wymianą elementów konstrukcyjnych budynku  naleŜy
wykonywać ściśle z technologią robót podaną w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
wytycznych do planu BIOS.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów
z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Nie ma zastosowania.

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 Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie
tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inwestora.
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KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola wykonanych robót.
6.1. Kontrola dokładności wykonanych robót .
Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z
punktem 11  niniejszej specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegółowych.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe 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, jeŜeli nie
   są  objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

UWAGA. Wszystkie zabudowane wyroby muszą posiadać atest higieniczny ,
dopuszczający do ich zabudowy w budynkach uŜyteczności publicznej.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w
szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
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- 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,
- 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 przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.

6.3.2. Księga  Obmiarów Robót.
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do KsiąŜki  Obmiarów.

 6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły i notatki słuŜbowe.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do KsiąŜki  Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiary robót będą wykonywane zgodnie z „ Zasadami Przedmiarowania” podanymi w ZałoŜeniach
Ogólnych oraz w ZałoŜeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
Kosztorysowych przynaleŜnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej. Dla przyjęcia
podstaw wyceny jako kalkulacja Wykonawcy, zasady przedmiarowania będą kaŜdorazowo uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikowych
- odbiór robót  częściowych
- końcowy odbiór robót.

8.1 Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót
Wykonawca jest zobowiązany przygotować n /w dokumenty:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
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- dokumentację geodezyjną  powykonawczą
- protokół kominiarski z kontroli przewodów wentylacyjnych
Inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę a przedłoŜona Inwestorowi w
ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawcę
Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10.  ROBOTY DODATKOWE
10.1. Definicja „ roboty dodatkowe ”
JeŜeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złoŜonym na podstawie projektów
oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak teŜ nie
były uwzględnione w cenie umownej  – takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w
kaŜdym wypadku robotami dodatkowymi. JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność
wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamówienie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia
za takie roboty dodatkowe, jeŜeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.

10.2. Zlecenie robót dodatkowych
W przypadku konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie
20% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor
moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki.
Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z
późniejszymi zmianami

10.3. Rozliczenie robót dodatkowych.
Dla rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda składniki cenotwórcze,
tj.:
- stawkę robocizny kosztorysowej - netto;
- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich;
- wskaźnik narzutów zysku.
Zaproponowane przez oferenta składniki cenotwówcze nie mogą przewyŜszać składników
cenotwórczych z okresu rozliczeniowego - podanych w „Informacji” o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy  sprzętu budowlanego „SEKOCENBUD” Ośrodka WdroŜeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o.
Ceny materiałów powiększone o koszty zaopatrzenia nie mogą przewyŜszać cen średnich z okresu
rozliczeniowego – podanych w Informacji o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych lub
elektrycznych „SEKOCENBUD”. W przypadku braku cen w w/w wydawnictwie podstawą rozliczenia
będzie faktura zakupu materiałów powiększona o koszty zaopatrzenia materiałów  podane w
„SEKOCENBUD” w okresie rozliczeniowym.

10.4. Obmiar robót dodatkowych.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót dodatkowych. Wszystkie pomiary
długości słuŜące do obliczania wykonanych robót będą wykonywane w poziomie. Zasady obmiarów
robót będą zgodne z zasadami przedmiarów robót podanych w Kosztorysowych Normach Nakładów
Rzeczowych Tom I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesień 2000r.
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10.5. Podstawy wyceny wykonanych robót
Podstawą wyceny wartości robót dodatkowych będzie kosztorys szczegółowy wykonany zgodnie z
zasadami podanymi w p. 10.3. „Rozliczenie robót dodatkowych”.
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie szczegółowym będą Kosztorysowe Norm
Nakładów Rzeczowych Tom I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesień 2000r.
W przypadku braku podstaw wyceny w w/w. katalogach rozliczenie nastąpi na podstawie
odpowiednich Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inwestora.

11. Warunki techniczne wykonania robót.
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania robót” podanymi w
ZałoŜeniach Ogólnych oraz w ZałoŜeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynaleŜnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADÓW RZECZOWYCH lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, naleŜy w
ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w
specyfikacjach szczegółowych.

12. Przepisy związane.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  -  wyd. Arkady 1989r.
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60  z późniejszymi
zmianami).
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                                  ST 01  45111220-6   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

1.Wstęp.
1. Przedmiot  ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z rozbiórką i demontaŜem elementów budowlanych oraz wywozu materiałów pochodzących z
rozbiórki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych:
− rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej
− rozebranie rynien
− rozebranie rur spustowych
− rozebranie obróbek blacharskich kominów
− rozbiórka łat
− rozebranie więźby dachowej
− rozebranie desek okapowych i wiatrowych
− rozebranie ław kominiarskich
− demontaŜ naświetli dachowych
− rozebranie deskowania bocznych ścian przybudówki
− rozebranie podbitek okapów
− rozebranie drewnianych ścianek działowych
− rozebranie drewnianych schodów na poddasze
− rozebranie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych
− rozebranie kominów do poziomu stropu przyziemia
− rozebranie naświetla okna piwnicznego (pod nowy zsyp)
− rozbiórka zbędnych ścian przyziemia i poddasza
− rozbiórka konstrukcji z cegły dla nowych otworów drzwiowych
− rozbiórka zbędnych ścianek działowych ceglanych
− rozbiórka kaflowych pieców i trzonów
− rozbiórka istniejących stropów drewnianych nad pomieszczeniami poddasza
− rozebranie podłóg drewnianych przyziemia z legarami
− demontaŜ ościeŜnic drewnianych okiennych i drzwiowych
− demontaŜ podokienników drewnianych wewnętrznych
− demontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
− obicie tynków na ścianach i sufitach
− rozebranie wykładziny ściennej z płytek
− rozebranie posadzek z płytek posadzkowych
− rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych
− rozebranie podłóŜ betonowych w kotłowni i pod ławy nowej klatki schodowej i dnanaświetla
− wykucie bruzd poziomych dla osadzenia nadproŜy stalowych
− wykucie bruzd poziomych dla oparcia płyt stropowych Ŝelbetowych „na mokro”
− załadunek gruzu budowlanego na środki transportowe
− wywóz gruzu na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz drewna budowlanego na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz wykładziny z PVC na składowisko z naliczeniem kosztów utylizacji
− wywóz złomu z rozbiórki elementów stalowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w informatorach i poradnikach
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Nie występują.

3.Sprzęt
3.1.   Sprzęt mechaniczny.
spręŜarka mechaniczna z osprzętem tj. młotem udarowym i węŜami do spręŜonego powietrza
młoty udarowo-obrotowe
koparki wyposaŜone w specjalistyczny osprzęt słuŜący do robót rozbiórkowych,
Ŝurawie samochodowe przenośniki taśmowe do transportu gruzu na środki transportowe
koparki i ładowarki do załadunku gruzu na środki transportowe.

3.2.   Sprzęt ręczny
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,

4. Transport
Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy - do odwiezienie gruzu budowlanego, drewna
budowlanego, wykładziny z PVC, złomu na odpowiednie składowiska.

5. Wykonanie robót
Przy rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać
stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu

7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

8. Podstawa płatności
Jak w warunkach ogólnych ST.

9. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

                                       ST 02  45111200-0   ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wykopów w gruntach nie skalistych
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują
wykonanie wykopów w gruntach spoistych stanowiących głównie gliny pylaste i pyły o konsystencji
twardoplastycznej i plastycznej na granicy miękkoplastycznej w zakresie wykonania:
- Wykopy w kotłowni pod obniŜenie posadzki oraz pod nowe ławy fundamentowe nowej klatki

schodowej i fundamentu komina
- Usunięcie ziemi z piwnicy z wywozem na składowisko z naliczeniem kosztów składowania

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania ogólne”.
Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych
(rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
Przekopy – wykopy podłuŜne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje uŜyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezuŜyteczny.
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2
przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.
Nasypy – uŜytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŜ od poziomu terenu,
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złoŜony w określonym miejscu bez przeznaczenia
uŜytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami.

2. MATERIAŁY
- nie występują

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”.

3.1.Sprzęt stosowany:
do wykonywania wykopów sposobem ręcznym:
- łopaty
- kilofy i oskardy
- taczki
- wiadra

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST „Wymagania ogólne”.

4.1 Środki transportowe.
- do odwozu mas ziemnych na składowisko moŜna stosować samochody samowyładowcze w

zakresie nośności 5-15 t, przyczep ciągnikowych lub innego środka transportu którym moŜliwy jest
odwóz mas ziemnych z wykopów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie wykopów.
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W związku z tym , Ŝe wykopy będą prowadzone wewnątrz budynku naleŜy wykonywać je sposobem
ręcznym, a zbędne masy ziemne usunąć na zewnątrz budynku.

5.3 Wymiary wykopów w planie.
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczność moŜliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie ma moŜliwości
wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi
pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niŜ 0,60 m. a w przypadku
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niŜ 0,80 m. Szerokość dna wykopów
rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między
rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie.

5.4 Odwodnienie wykopu.
Nie dotyczy.

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowej.

5.6 Tolerancje wykonania wykopów.
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem
zaleceń podanych powyŜej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót
zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika
budowy.

6.2.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją naleŜy do
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy porównanie uzyskanych wyników badań z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości
Inspektora Nadzoru, moŜe poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę.

6.1.2 Badanie gruntów.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu naleŜy sporządzić protokół i porównać uzyskane
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy
odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z
normami państwowymi.

6.3 Sprawdzenie wykonania robót
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w
Specyfikacji z wynikami badań w terenie. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na
skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod
fundamenty budowli lub ułoŜenia, albo wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inŜynierskiego itp). Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniała moŜliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze
końcowym.
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W czasie odbioru częściowego naleŜy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
będzie niemoŜliwy.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.1 Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych
zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej:
-   dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
-   zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji
    wraz z protokołami sprawdzeń .
-   robocze orzeczenia jakościowe,
-   analizę wyników badań wraz z wnioskami.
-   aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami,

7.2 Ocena wyników odbioru.
JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik
ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru
końcowego robót.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

                                        ST 03  45262500-6 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych i bloczków i płytek z betonu komórkowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych w zakresie:
- wykonanie przesklepień otworów okiennych i drzwiowych kształtownikami stalowymi
- montaŜ kształtek kominowych (np. SCHIEDEL) dla nowego przewodu kominowego w kotlowni
- przymurowanie nowego przewodu kominowego w piwnicy
- wymurowanie nowych trzonów kominowych w poziomie przyziemia i poddasza
- podwyŜszenie warstwowych ścian kolankowych i szczytowych przybudówki i lukarny
- wymurowanie bocznych ścian lukarn z cegły klinkierowej z ich ospoinowaniem
- uzupełnienie ścian wewnętrznych z cegły pełnej i ścian klatki schodowej
- załoŜenie nadproŜy prefabrykowanych typu L-19 dla otworów w ścianach nowych
- zamurowanie zbędnych otworów cegłą pełną
- zamurowanie zbędnych gniazd belek drewnianych stropu
- wymurowanie ścian zsypu opału
- murowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej z ospoinowaniem
- wykonanie ścianek działowych z cegły o gr. 12 i 6,5 cm.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Mur – materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych, ułoŜonych w określony sposób i
połączonych ze sobą zaprawą .
Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegły
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.
Zaprawa – mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, łącznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jeśli są wymagane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
    Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
    Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
    cement: wapienne hydratyzowane: piasek
 1 :  1 : 6
 1 :  1 : 7
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem
ŜuŜla  lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Elementy murowe.
2.2.1 Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno piaskowe. PN75/B-12003
Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne PN70/B-12016
Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1 :2003.
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2.2.1.1. cegła klinkierowa pełna kl. 35 do wykonania kominów ponad dachem oraz ścian
warstwowych i ścian bocznych lukarny

2.2.2.Bloczki i płytki z betonu komórkowego
- odmiana 500 o gęstości 451-550 kg/m3
- wytrzymałość na ścieranie 1,5-3,0 Rb
- średnia wytrzymałość na ściskania 2,0; 3,0; 4,0 {Mpa]

2.2.3. Trzon kominowy dla kotła C.O.
- kształtki systemowe kominowe (typ np. SHIEDEL) z kompletem kształtek,  zgodnie z dokumentacją
  techniczną producenta.

2.3 Zaprawy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o wymaganych
parametrach.
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500

2.4 Belki nadproŜowe.
Belki prefabrykowane typu „L19”, beton B20, zbrojenie stalą 34GS i St0.

2.5 Warunki dostawy:
Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła i być
oznaczony (dane dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakość -
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Dodatki i domieszki do zapraw.
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
-  plastyfikatory i upłynniacze,
-  dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym stadium
   wiązania.

2.7 Marki zapraw.
�  M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych
�  M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne:
Mury naleŜy 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 naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
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Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.

5.2. Mury z cegły pełnej
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać  17 mm,

a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej
liczby cegieł. JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy
przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się
więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały do wykonania murów.
Przy odbiorze materiałów naleŜy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i  wymaganiami stawianymi
  w  dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu ,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemoŜności określenia jakości  przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli

Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych  - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w

przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
- protokół kominiarski z przeglądu przewodów wentylacyjnych i kominowych.

8.2 Badania i odbiory konstrukcji murowych.
8.2.1 Zakres badań.
Badania odbiorcze konstrukcji murowych powinny dotyczyć :
-  materiałów
-  prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin.
-  prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,
-  prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a
wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać
wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokóle odbioru częściowego, (jeŜeli takie były) zostały w pełni wykonane.

8.2.2. Badanie materiałów.
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami
ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały nie mające
dokumentów stwierdzających ich jakość , a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno być
dokonane w sposób podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

8.2.3 Badanie elementów murowych.
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji.
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne
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z wymaganiami projektu i niniejszych warunków naleŜy ustalić , czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa zagraŜają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagraŜają ca
bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.

9. Podstawa płatności
Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-  wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

                               ST 04  45261100-5   DACH-KONSTRUKCJA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- montaŜ murłat z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ płatwi dachowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ krokwi zwykłych i koszowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ jętek z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ desek podrynnowych i szczytowych z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
- montaŜ łat i kontrłat z impregnacją przeciwogniową do stanu NRO
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- osadzenie okien dachowych w połaci dachowej
- osadzenie klapy dymowej w połaci dachowej w obrębie klatki schodowej
- deskowanie deskami struganymi dachu w partiach okapu i szczytów
- montaŜ folii paroprzepuszczalnej (FWK)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem ( np. FOBOS M4 ) - do stanu NRO.
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robót do konstrukcji drewnianych dachowych stosuje się drewno klasy K27.
według następujących norm państwowych:
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej
niŜ:
-  dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
-  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –
2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
NaleŜy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
NaleŜy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podkładki pod śruby
NaleŜy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
NaleŜy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
-  Środki do ochrony przed grzybami i owadami
-  Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
-  Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.2.7. Folia wiatrochronna- paroprzepuszczalna.
Do górnej płaszczyzny krokwi przymocować za pomocą wkrętów z podkładkami - izolację
przeciwwiatrową z folii wysoko paroprzepuszczalnej ( ponad 1000 g/(m2.d)

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzęt
Do transportu i montaŜu konstrukcji moŜna uŜywać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek o
gr. 25 mm. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
w wysokości do 10 mm.
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.

6. Kontrola jakości
6.1 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora
Nadzoru.

6.2 Zakres kontroli jakości robót
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym:
-  ocenę wizualną powierzchni poszczególnych elementów , ilości sęków, rys , pęknięć itp.
-  pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów
Po zakończeniu montaŜu i impregnacji:
-  sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju
-  sprawdzenie połączeń montaŜowych w szczególności połączeń na sworznie i śruby
-  sprawdzenie wykończenia zakotwień.

7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8.Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych.
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                                    ST 05  45261214-7   DACH-POKRYCIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi rynnami  i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach
budynku tzn. rynny i rury spustowe w zakresie:
- krycie dach dachówką ceramiczną
- montaŜ elementów wyposaŜenia dachu (drabinki śniegowe, ławy kominiarskie, stopnie

kominiarskie, kominki wentylacyjne ec.)
- wykonanie obróbek taśmami typu WAKAFLEX
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
- montaŜ rynien z PVC wraz z przynaleŜnymi akcesoriami
- montaŜ rur spustowych z PVC wraz z przynaleŜnymi akcesoriami
- montaŜ lejów z PVC

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną ,
uwzględniającą wymagania norm.
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIAŁY.
2.1. Materiały pokrycia dachowego.
2.1.1. Dachówka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.
Do wykonania pokrycia dachowego przewiduje się dachówkę ceramiczną wraz z przynaleŜnymi
dachówkami dodatkowymi jak:
- dachówka szczytowa „lewa/prawa”
- dachówka wentylacyjna
- dachówka do mocowania barier śniegowych
- gąsiory podstawowe i skrajne
jak równieŜ dodatkowe elementy  wyposaŜenia dachu jak:
- płotek przeciwśniegowy z kompletem elementów montaŜowych do konstrukcji więźby dachowej
- stopnie włazowe
- ławy kominiarskie
jak równieŜ pozostałe akcesoria wykończeniowe jak taśmy pod gąsiory, taśmy okapowe kosze itd.

2.2. Blacha stalowa powlekana płaska - do obróbek blacharskich wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998 o gr. 0,9 mm kolor grafitowy
Jakość powłok  musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
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2.3.Rynny i rury spustowe.
Rynny z PVC o średnicy 125 mm z przynaleŜnymi akcesoriami jak:
naroŜniki, złączki, denka, leje spustowe
Rury spustowe z PVC o średnicy 110 mm z przynaleŜnymi akcesoriami jak:
kolanka , złączki
Uchwyty rynnowe mocowane do desek podrynnowych.
Obejmy do rur spustowych typowe stalowe, mocowane do ścian.

2.3.Taśmy WAKAFLEX.
Do obróbek elementów dachowych z elementów ceramicznych naleŜy stosować elestyczne,
samoprzylepne taśmy z wkładkami aluminiowymi.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Krycie dachówką ceramiczną.
Krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy
temperaturze powyŜej +5°C,
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie,
Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niŜ
1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu,
zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem do
ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat,
pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241.

5.2. Rynny i rury spustowe z PVC.
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niŜ 3 m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe odprowadzające
wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury deszczowej na głębokość kielicha.
Rynny mocować do uchwytów mocowanych do desek podrynnowych w odległościach ok. 0,5 m.

6.  KONTROLA JAKOŚCI.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
6.2.1. Badania techniczne
Rodzaje badań.
Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
- sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
- sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
- sprawdzenie szczelności pokrycia.
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6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne.
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których
dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisać do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne.
Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C.
Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do badań technicznych sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w
dzienniku
budowy:
- czy przygotowane podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich
- czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niŜsza niŜ +5°C,
- czy zostały spełnione wymagania podane w normie.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót
dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiałów.
NaleŜy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio - na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
innych
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia.
Polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak:
- dziury, pęknięcia,.
- sprawdzenie przytwierdzenia dachówek ceramicznych do podłoŜa  przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie szczelności pokrycia.
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach naraŜonych na
zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami
itp.), naleŜy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie naraŜonych na
zatrzymywanie się i przeciekanie wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po
deszczu, naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do
działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób
umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wyników badań
JeŜeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie naleŜy uznać
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość
odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami Normy.
Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym
przypadku naleŜy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu
doprowadzenia go do zgodności z normą , a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność
pokrycia, roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniŜenia wartości
robót.

7.OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest:
-  1m2 pokrytej powierzchni,
-  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
1) Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
2) Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

                

                                         ST 06  45320000-6   IZOLACJE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
- wykonanie izolacji z folii paroszczelnej
- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 20 cm na suficie podwieszonym i pomiędzy

krokwiami
- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 100 o gr. 10 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
A. Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach :
odmiana EPS 100
 - samogasnący zawierający środki obniŜające palność
-   współczynnik  przewodzenia ciepła  = 0,037 W/mK
-   chłonność wody 65 %
-   paroprzepuszczalność   = 18-36 mg/(Pa h m)
-   odporność na ściskanie 154 kPa
-   gęstość pozorna nie mniejsza niŜ 20 kg/m3

-   płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych
-   dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
-   dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm
-   dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
-   łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej
     wady 10 cm2.
Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość   stosu nie
powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę  produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
Transport.
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP.
B. Wełna mineralna.
Do ocieplenia  naleŜy zastosować wełnę mineralną o gr. 15 cm+5 cm i gęstości 30,0 kg/m3
w postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów powinny spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
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5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i wełny
mineralnej naleŜy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i
wyszczerbień.

6.Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń 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 naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9.Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane
PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175.Kit asfaltowy uszczelniaj
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                     ST 07  45262300-4   ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE

1. Wstęp.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem betonu, pielęgnacją ,wykonawstwem i
montaŜem elementów Ŝelbetowych oraz stropu prefabrykowanego typu WPS.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją.
Roboty, których dotyczy Specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie betonu, w elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych w zakresie:
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie fragmentów stropu WPS na „mokro”
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie Ław fundamentowych klatki schodowej i fundamentu komina
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie schodów klatki schodowej
- wykucie gniazd dla oparcia belek stropu WPS
- wykonanie poduszek betonowych pod belkami stropu WPS
- załoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem stopek
- zabetonowanie gniazd belek stalowych
- montaŜ płty stropowych WPS na belkach stalowych
- obetonowanie belek stalowych betonem B15
- wykonanie izolacji akustycznej stropu WPS płytkami z betonu komórkowego 2x5 cm
- wypełnienie (warstwa betonowa na izolacji stropu WPS z betonu B15 o gr. 4,5 cm
- załoŜenie folii polietylenowej na stropie WPS
- wykonanie podłóŜ betonowych podposadzkowych
- wykonanie warstwy wyrównawczej podposadzkowej dozbrojonych siatką stalową
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod podłoŜe w piwnicy
- podłoŜe podposadzkowe betonowe z betony B10

1.4 Określenia podstawowe.
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu .
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Cement CEM – spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, po zmieszaniu z
wodą tworzący zaczyn wiąŜący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów hydratacji, który po
stwardnieniu pozostaje wytrzymały i trwały takŜe pod wodą .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.0 Materiały.
2.1 Drewno.
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
67/D-95017
- Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-
96000

2.2 Beton.
Mieszankę betonową dla wszystkich elementów konstrukcyjnych naleŜy dostarczyć z wytwórni betonu
a wykonaną zgodnie z recepturą przeznaczoną dla odpowiedniej klasy betonu.

2.3 Dodatki i domieszki do betonów.
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:
- pył krzemionkowy,
- plastyfikatory i upłynniacze,
- dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium
  wiązania
- dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność.

2.4 Klasy betonów.
- chudy beton B10
- beton B15 dla nadbetonu i obetonowaniu belek w syropie WPS i pozostałych elementów
  konstrukcyjnych budynku.

2.5. Stal zbrojeniowa.
- stal 18G2 jako zbrojenie konstrukcyjne elementów Ŝelbetowych
- stal StO   dla wykonania strzemion oraz prętów rozdzielczych

2.6. Kształtowniki stalowe ( belki) dla stropu WPS.
- załoŜenie belek stalowych z osiatkowaniem z kształtowników jak w dokumentacji technicznej.
2.6. Deskowania.
Roboty ciesielskie naleŜy wykonać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z załoŜoną
technologią .

2.7. Strop WPS.
2.7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST0.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. Poszczególne
partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.

2.7.2. Wymagania szczegółowe.
Płyty prefabrykowane WPS
Płyta stropowa WPS jest prefabrykowanym Ŝelbetowym, nośnym elementem
konstrukcyjnym, układanym między stalowymi belkami stropów. Płyty WPS mają kształt
prostokąta, wzmocnione są wzdłuŜnie trzema Ŝebrami, w obu końcach mają wgłębienie
dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej. Wyrób winien spełniać wymagania
określone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 lub aprobaty technicznej. Dane techniczne:

 - szerokość (s) 400
 - długość (l) 1000
 - wysokość (h) 80
 - elementy zbrojone : 40cm
 - klasa betonu B-15

 - waga elementu wynosi ok.100 kg/m
2
.
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Typ płytyNazwa
wskaźn
ika

j.m.

WPS
90

WPS
100

WPS
110

WPS
120

WPS
130

WPS
140

WPS
150

Masa
płyty

kg 49,0 53,3 58,0 62,5 67,3 72,0

Objętość
betonu*

m
3 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,048

Masa
stali*

kg 1,90 1,89 1,90 1,089 2,46 2,47

Belki stalowe dwuteowe 200 mm .
Do wykonania stropów z pyt WPS, niezaleŜnie od wymagań stanów granicznych nośności
i uŜytkowania, naleŜy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt
co najmniej na długości 3cm. Do wykonania konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile
stalowe gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S.
Jakość wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy
wymagane właściwości są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali,
atestem lub świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego,
gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-
EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiały do zaprawy cementowej:
- piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek
gruboziarnisty 1-2mm.
- Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju,
kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi
pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, poniewaŜ nie wymaga ona wykonywania
Ŝadnych badań
- cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót naleŜy uŜyć cementu tej samej
marki bez dodatków mineralnych. Cement z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania
PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o
twardości uniemoŜliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niŜ 20%. Cement
naleŜy przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.0 Transport.
4.1 Deskowania.
Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem

4.2 Mieszanka betonowa.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,



35

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.2.1 Ogólne zasady transportu.
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. Czas trwania
transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla
danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny
być zachowane wymagania:
-  mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoŜenia w zasadzie bez przeładunku;
-  pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich
opróŜnienia
   oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych.
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych moŜna stosować przy odległości do 300 m
lub przy wysokości do 35 m. Przy duŜych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej odległości
betonowania. Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu
pionowym moŜliwie najmniejszą liczbę załamań . Złącza przewodów powinny być szczelne. Przekrój
przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa uŜytego do przygotowania mieszanki
betonowej.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być
zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być
sprawdzona i skorygowana na podstawie próbnych przepompowań . Bezpośrednio przed
przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej naleŜy zwilŜyć wewnętrzną powierzchnię
przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę cementowo-wapienną . W przypadku konieczności przerwy
w pompowaniu mieszaniu betonowej trwającej dłuŜej niŜ 1/2 godz. przewód do tłoczenia powinien być
opróŜniony i oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być
niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub
w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezaleŜnie od spełnienia wymagań
podanych wyŜej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego
urządzenia.

4.2.3 Zalecana odległość przewozu.
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleŜności od rodzajów środków transportowych zaleca się
przyjmować następujące
odległości
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem Ŝe transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w
czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
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5.0 Wykonanie robót.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji
Ŝelbetowych.

5.2 Wytwarzanie betonu.
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę. Wytwarzanie betonu
powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością
2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezaleŜnej wadze, o większej dokładności. Dla
wody
i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe Dozowanie wody winno być dokonywane
z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyŜej. Zarób powinien być
jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie moŜe być
osiągana przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor Nadzoru
moŜe zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet jeśli ich
zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić
szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy
średniej temperaturze dobowej > 10° C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy
betonu. Wartość stosunku w /c nie moŜe być mniejsza niŜ 2 (wartość stosunku w/c nie większa niŜ
0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od gęstoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 2%.

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania
i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. KaŜdy ładunek mieszanki
betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający:
- numer kolejny dostawy danego dnia,
- nazwę wytwórni betonu,
- numer seryjny atestu,
- datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,
-  numer rejestracyjny samochodu,
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamówienia,
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
- ilość mieszanki betonowej,
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,
- godzinę dostawy betonu na miejsce,
- godzinę rozpoczęcia rozładunku,
- godzinę zakończenia rozładunku
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaŜe Inspektorowi Nadzoru
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.

5.4 Wykonanie deskowania.
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić przeniesienie wykonawcze związane ze strzałka, konstrukcji
pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji

5.5 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
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- wykonanie deskowania, rusztowań , usztywnień , pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie i
  deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury
  itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,
brudu,  rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie
okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów
powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w
warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je zmoczyć wodą .
Powierzchnie uprzednio ułoŜonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

5.5.1 Zagęszczenie mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowania a ilość powietrza w
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne
zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej,
lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. Przy
stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa niŜ 1,5- krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio
ułoŜonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratorów pogrąŜalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień
działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju
mieszanki betonowej.
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zaleŜności od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań , przy czym:
- wgłębne naleŜy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej;
wibratory wgłębne o duŜej mocy (powyŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji betonowych i
konstrukcji Ŝelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniŜej 1,47 kW) naleŜy stosować do konstrukcji
betonowych oraz Ŝelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m,
- wibratory powierzchniowe naleŜy stosować do konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoŜy, stropów, płyt itp.; płaszczyzny
działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na
odległość około 20 cm.
Grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niŜ:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne.
- wibratory prętowe naleŜy stosować do konstrukcji Ŝelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na uŜycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest moŜliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego
betonu.
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Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej
ułoŜonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10
cm w warstwę poprzednio ułoŜona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym.

5.5.2 Zalecenia dotyczące betonowania elementów.
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach fundamentowych.
Słupy wolno stojące powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości
nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Słupy o powierzchni
przekroju, poniŜej 0,16 m2 oraz ściany o dowolnym przekroju z krzyŜującym się zbrojeniem (np.
podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niŜ 2 m
przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów
wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa powinna być
wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim
usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niŜ 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ
przewidziana w projekcie.
Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub
ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach dachowych itp. powinno być dokonywane
jednocześnie i bez przerw.

5.6 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.
Warunki dojrzewania świeŜo ułoŜonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
- uniemoŜliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego
jakość w konstrukcji
W okresie pielęgnacji betonu naleŜy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i
zwilŜanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, utrzymywać ułoŜony
beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
-7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,
-14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych.
- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego

ułoŜenia,
- przy temperaturze + 15°C i wyŜej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w

dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
-     przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać ,
-     nawilŜać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów
w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę,
dostosowaną do temperatury elementu. ŚwieŜo ułoŜony beton stykający się z wodami gruntowymi, a
szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe
odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób,
przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spełniać
wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251

5.7 Wykończenie powierzchni betonu.
5.7.1 Równość powierzchni.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami
   kruszywa,
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  przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię
- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm
- pęknięcia są niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
- pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
  powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
  wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm

5.8 Strop WPS.
Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych.
Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby
zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych
stropu i typy płyt WPS powinny być zgodne z projektem. Podnoszenie płyt powinno
odbywać się w połoŜeniu pionowym płyty. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami,
spoiny między krawędziami płyt, a bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2
lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek
grubości 32mm ułoŜonych na górnej stopce belek. Przy zastosowaniu niskich belek
wysokości 16cm mogą wystąpić trudności przy wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich
przypadkach belki naleŜy nieco przechylić i podklinować dla zabezpieczenia przed
wywróceniem. Po ułoŜeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby belki wróciły do pionowego
połoŜenia. Z tego powodu nie naleŜy wmurowywać końców belek przed ułoŜeniem płyt.
Dolne stopki belek stalowych - niezaleŜnie od ich wysokości - powinny być usytuowane w
jednym poziomie. Powierzchnię belek powyŜej płyty naleŜy powlec lepikiem asfaltowym
lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną zaś
owinąć siatką drucianą przed ułoŜeniem płyt. Po ułoŜeniu płyt, styki między skrajnymi
podłuŜnymi Ŝebrami płyty naleŜy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami
belek -rzadką zaprawą cementową. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad
powierzchnię płyt i być zatarta na ostro packą drewnianą.
Belki stropu naleŜy obetonować. Płyty moŜna obciąŜyć po stwardnieniu zaprawy w
spoinach.
Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i cięŜaru.
Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych:
Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-
EN 13369

6.0 Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

6.1 Deskowania.
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań naleŜy przyjmować wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi
wykonywanych elementów Ŝelbetowych i betonowych.

6.2 Wymagane właściwości betonu.
6.2.1 Wymagania ogólne.
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót
betonowych naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieŜącego ustalania:
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- cech wytrzymałościowych betonu.
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub
- całkowitego obciąŜenia konstrukcji.
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6.2.2 Kontrola mieszanki betonowej.
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie
mniejszą niŜ 2 razy na kaŜdą zmianę roboczą .
Konsystencji mieszanki betonowej moŜna nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób
lub element betonowy lub Ŝelbetowy jest rozformowany. RóŜnica pomiędzy przyjętą konsystencją
mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna
być większa niŜ:
-±1 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
-±2 cm wg stoŜka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
-±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliŜonych do nich warunkach betonowania.
W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać :
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających

6.2.3 Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kaŜdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego min.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru moŜe
zaŜądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako
próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli
jakości betonu, przy czym nie moŜe być mniejsza niŜ 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na
partię do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo roŜnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250.
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania,
badania zgodnie z normą PN88/S-06250.
Dokumentacja badań .
Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
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7.0 Obmiar robót.
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

8.0 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych.
8.1 Zakres badań.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny dotyczyć :
-     materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań ,
-     prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułoŜenia, zagęszczenia i

pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a
wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać
wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym  zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokóle odbioru częściowego, (jeŜeli takie były) zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w Specyfikacji Ogólnej.

8.2 Badanie materiałów.
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami
ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość , a budzące, pod tym względem
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.2.1 Badanie deskowań.
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod
warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością . Ze sprawdzenia rusztowań i
deskowań naleŜy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające
rusztowanie do wykonania robót betonowych.

8.2.2 Badania konstrukcji.
Przy badaniu konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z
projektem otworów i kanałów  wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość połoŜenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno
być   wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułoŜenia izolacji itp.
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów naleŜy wymagać , aby łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie była większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5%
przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.



42

9.0 Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej

10.0 Przepisy związane.
10.1 Normy dotyczące deskowań.
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogó lnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogó lnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

                               ST 08  45410000-4   TYNKI I OKŁADZINY

1.Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych obiektu w zakresie:
- Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach , sufitach, oraz biegach klatki schodowej
- osiatkowanie, powlekanie siatki, wypełnienie oczek zaprawą cementową i otynkowanie
      belek stropowych nadproŜowych i stropu WPS
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
- licowanie ścian glazurą z przygotowaniem podłoŜa i załoŜeniem listew krawędziowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.2.4. Okładziny z płytek ceramicznych.
Płytki ceramiczne okładzinowe o wym. 20x25 cm częściowo
 wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa
Kleje do mocowania płytek okładzinowych
Zaprawa spoinująca - elastyczna
Kratki wentylacyjne dla otworów nawiewu i wyciągu grawitacyjnego.
Gładzie gipsowe na powierzchniach tynkowanych- dwuwarstwowe na
ścianach i sufitach.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw
naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5.Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
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Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniŜej 0°C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie
obniŜonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z warunkami technicznymi dla wykonania tynków oraz dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoŜa, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.
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9.Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

                           ST 09  45421000-4   STOLARKA OTWOROWA

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie:
- montaŜ okien drewnianych jednoramowych rozwieralno-uchylnych i rozwieralnych z moŜliwością

mikrowentylacji szklone szkłem termoizolacyjnym
- osadzenie podokienników wewnętrznych z płyt MDF
- osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej aluminiowej powlekanej
- montaŜ okna podawczego
- montaŜ systemowych ścianek działowych (ustępowych)drewnianych laminowanych z drzwiami do

kabin sanitarnych
- montaŜ drzwi stalowych przeciwpoŜarowych
- montaŜ drzwi drewnianych przeciwpoŜarowych
- montaŜ drzwi drewnianych pełnych kasetonowych jednoskrzydłowych i półtoraskrzydłowych
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- montaŜ drzwi drewnianych pełnych kasetonowych z kratką nawiewną dla pomieszczeń sanitarnych
- montaŜ drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych i półtoraskrzydłowych zewnętrznych szklone

szkłem bezpiecznym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
1.Stolarka okienna
- Okna drewniane jednoramowe o pow 1-1,5 m2 szklone szybami zespolonymi niskoemisyjnymi o

wsp. U< 1,1 W/m2K dla całego okna - kolor biały, rozwieralno uchylne z moŜliwością
mikrowentylacji.

- Okna drewniane jednoramowe o pow do 2 m2 szklone szybami zespolonymi niskoemisyjnymi o
wsp. U< 1,1 W/m2K dla całego okna - kolor biały, rozwieralno uchylne z moŜliwością
mikrowentylacji.

- Osadzenie podokienników prefabrykowanych-zewnętrzne z blachy aluminiowej-POWLEKANEJ
- Osadzenie podokienników prefabrykowanych-wewnętrzne z PŁYTA MDF
- Okna drewniane podawcze z parapetem drewnianym szklone szkłem bezpiecznym.

2.Stolarka drzwiowa
- Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe o powierzchni do 2 m2-EI 30-w pomieszczeniu kotłowni
- Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe o powierzchni do 2 m2-EI 120-w pomieszczeniu składu opału
- Drzwi drewniane wewnętrzne - kasetonowe - PRZECIWPOśAROWE- o odporności ogniowej EI 30

zabudowane na klatce schodowej-wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe wypełnione płytą
wiórową z okleiną obustronną płytą HDF wykończone okleiną natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z
MDF z okleiną naturalną-pełne kolor złoty dąb, zamek z wkładką patentową i zawiasami
regulowanymi-na klatce schodowej.

- Drzwi drewniane wewnętrzne - kasetonowe -  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
      ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą HDF wykończone okleiną
      natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne kolor złoty dąb, zamek
      z  wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 80x200 do kabin sanitarnych.
- Drzwi drewniane wewnętrzne - kasetonowe -  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
      ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą HDF wykończone okleiną
      natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne kolor złoty dąb, zamek z
      wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 90x200 do pomieszczeń sanitarnych-
      ŁAZIENKOWE-z kratką wentylacyjną nawiewną.
- Drzwi drewniane wewnętrzne - kasetonowe -  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
      ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą HDF wykończone okleiną
      natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne kolor złoty dąb, zamek z
      wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 90x200
- Drzwi drewniane wewnętrzne płycinowe -  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
      ponad 1.5 m2-z ościeŜnicą drewnianą, zamek z wkładką patentową -do pomieszczeń
      magazynowych w piwnicy.
- Drzwi drewniane wewnętrzne - kasetonowe -  pełne półtoraskrzydłowe bez naświetli o ,
      powierzchni ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą HDF wykończone
      okleiną natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne kolor złoty dąb,
      zamek z wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 120x200
- Drzwi drewniane zewnętrzne - kasetonowe - SZKLONE  SZKŁEM BEZPIECZNYM półtoraskrzydłowe
      bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą
      HDF wykończone okleiną natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne
      kolor złoty dąb, zamek z wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 135x215
- Drzwi drewniane zewnętrzne - kasetonowe - SZKLONE  SZKŁEM BEZPIECZNYM jednoskrzydłowe
      bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2-wypełnione płytą wiórową z okleiną obustronną płytą
      HDF wykończone okleiną natyralną, z ościeŜnicą regulowaną z MDF z okleiną naturalną-pełne
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      kolor złoty dąb, zamek z wkładką patentową i zawiasami regulowanymi-o wym. 100x200

3.Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.Transport
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
Stolarka okienna moŜe być osadzona w ościeŜach z węgarkami lub bez węgarków.
OścieŜa z węgarkami powinny zapewnić prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed
przystąpieniem do montaŜu stolarki okiennej naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy i stan
jego powierzchni. do którego okno ma przylegać.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nierówności-powierzchnię ościeŜa naleŜy wyrównać tynkiem.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian ceglanych z wyprawą tynkarską
wynoszą: dla szerokości, wysokości i przekątnej otworu to 10 mm.
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

5.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej.
Stolarkę okienną naleŜy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymogami
podanymi w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych „ TOM I
cz 4 rozdz. 28.3.1.2.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
Mocowanie stolarki okiennej do ościeŜa naleŜy wykonać za pomocą łączników (kotew) metalowych –
zgodnie z technologią mocowania stolarki okiennej z PVC, wydaną przez producenta. Uszczelnienie
stolarki okiennej naleŜy wykonać za pomocą pianki montaŜowej, przeznaczonej do montaŜu stolarki
okiennej.
MontaŜ parapetów okiennych wewnętrznych z PVC i zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
równieŜ osadzić i uszczelnić pianką montaŜową.
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych- przed
jego opiankowaniem.
Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie mogą być większe od 2 mm na 1 metrze wysokości
okna jednak nie większej od 3 mm na całej długości ościeŜa.
RóŜnica wymiarów przekątnych nie moŜe być większa niŜ 2 mm. Elementy kotwiące osadzić w
ościeŜach.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
Osadzenie stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu wydaną dla konkretnego typu
stolarki drzwiowej.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
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- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

              ST 10  45421160-3   INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji i wyrobów stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym w zakresie:
- MontaŜ balustrad schodowych z pochwytami drewnianymi na wys. 65 cm i 110 cm ,
      elementy  stalowe malowane proszkowo , pochwyty lakierowane dwukrotnie
-     montaŜ pochwytów stalowych na wspornikach z pomalowaniem proszkowo.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)  Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powyŜej 12 1000×2000 1250×2500
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach
grubych.
Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyŜej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyŜej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do
100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań.
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości
większej.
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2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
zaświadczenie jakości
spełniać wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Balustrady i pochwyty stalowe wewnętrzne .
- wykonać z rur stalowych zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi z

wymiarowaniem wykonanym na podstawie pomiarów dokonanych z natury, MALOWANYCH
PROSZKOWO.

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być
odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

4.Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.1. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
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- obróbka spoin
- przetopienie grani
wymaganą technologię spawania moŜe zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
– masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.  Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

                                    ST 11  45432100-5   POSADZKI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym w zakresie:
- wykonanie posadzek z płytek posadzkowych ANTYPOŚLIZGOWYCH wraz z cokolikami
      i listwami wykończeniowymi na styku posadzek o róŜnych gatunkach posadzek
- okładzina schodów do piwnicy z płytek posadzkowych ANTYPOŚLIZGOWYM wraz z cokolikami
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      i przygotowaniem podłoŜa
- posadzka z paneli podłogowych typ  z cokołami podłoŜem na gąbce poliuretanowej klasy AC-4
- okładzina schodów i podestów z desek podłogowych struganych z cokołami z drewna twardego z

trzykrotnym lakierowaniem

2.Materiały
2.1. Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%
- ługoodporność nie mniej niŜ 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- cokoliki  przypodłogowe,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ±0,5 mm
- krzywizna:  1,0 mm
Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
- fuga elastyczna mrozoodporna.
Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
- elastyczny (od –20° do + 250°C)
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
UWAGA. Wszystkie  okładziny z płytek posadzkowych powinny posiadać
atesty na ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ.
Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
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Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.

2.2. Posadzka z paneli podłogowych.
posadzka z paneli podłogowych
warstwa wierzchnia o ścieralności AC 4
warstwa nośna z płyty HDF
warstwa spodnia  z melaminowego papieru
panele o właściwościach trudno zapalnych
podłoŜe z pianki poliuretanowej jako warstwa akustyczna
cokół z drewna twardego lakierowanego lakierem ekologicznym

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki  min. 10 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy lub styropianu.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu
podkładów cementowych oraz w ciągu co   najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. Zaprawę
cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Ilość spoiwa w
podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna
być większa niŜ 400 kg/m3. Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.
Posadzki z płytek posadzkowych.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków
i odcieni oraz wyznaczyć linię , od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy rozprowadzić ją po podłoŜu
packą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50 stopni. Kompozycja powinna być
nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną
warstwą kompozycji klejowej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu
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10 minut. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii.
Nakładając płytkę, naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu(ok. 1-2 cm.), ustawić
W Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytkami miała grubość
3-5 mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości
spoin naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły.
Posadzki z paneli podłogowych klasy AC-4
- naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

6.Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
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                            ST 12  45440000-3   ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
- czyszczenie konstrukcji stalowej
- miniowanie konstrukcji stalowych
- gruntowanie farbami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowej belek stropowych i dachowych
- malowanie farbą chlorokauczukową nawierzchniową konstrukcji stalowej belek stropowych i

dachowych
- trzykrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi płyt kartonowo-gipsowych spoinowanych i

szpachlowanych
- dwukrotne pomalowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektorem Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpo-
wiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej,
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:
wodę – do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność – 15–16 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność – 4,5–5 m2/dm3

czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
wydajność – 5–6 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6–10 m2/dm3

Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
grubość – 100-120 µm
przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od
podłoŜa,
twardość względna – min. 0,1,
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie
powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść
poniŜej +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 moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoŜy
5.1.1. PodłoŜe 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 naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych
odcieniach.
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6.Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej
niŜ po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

      ST 13  45421146-9  INSTALOWANIE  SUFITÓW  PODWIESZONYCH

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem sufitów podwieszonych oraz obudowy elementów wentylacji płytami kartonowo-
gipsowymi na konstrukcji z kształtowników blaszanych ocynkowanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu:
- wykonanie sufitów podwieszonych jednowarstwowych na ruszcie stalowym z płyt
      kartonowo-gipsowych o gr. 12,5 mm płyty GKF (ogniochronnymi)-DWUWARSTWOWO.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w informatorach i poradnikach

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
techniczną , warunkami technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
-     ruszt systemowy z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej
- płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5 mm - dla stropów podwieszonych
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-     materiały montaŜowe

3. SPRZĘT.
Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu specjalistycznego i tradycyjnego.

4 TRANSPORT.
Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić zgodnie 2
informatorem poradnikiem producenta. Do transportu naleŜy stosować środki transport: samochód
skrzyniowy,
samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Sufit podwieszony.
Sufit podwieszony naleŜy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w „Informatorze – Poradniku”
producenta sufitów w podwieszonych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolą jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne etapy:
-     mocowanie rusztu (zawiesi) do elementów konstrukcyjnych budynków
- poziomość płaszczyzny sufitu
- pionowości i poziomości zmontowanej konstrukcji obudowy elementów wentylacji mechanicznej

7. ODBIÓ R ROBÓT.
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbiór
końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu do którego naleŜy dołączyć niezbędne
dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a takŜe świadectwo wystawione przez producenta.

8. OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót

9.  PODSTAW A PLA TNOŚCI
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom I Budownictwo ogólne.
Arkady 1988 r.
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe
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                                      ST 14  45262100-2   RUSZTOWANIA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
 rusztowań

1.2. Zakres stosowania ST
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu,
 wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z  wykonaniem rusztowań
Rusztowania
- rusztowania ramowe przyścienne systemowe stalowe (np. RR-1/30) do robót eloewacyjnych
- instalacja odgromowa na rusztowaniach z osiatkowaniem i pomiarami skuteczności instalacji

odgromowej
- rusztowania kolumnowe warszawskie

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
- długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków
- komplet rusztowania – pełny zestaw elementów o określonych kształtach i wymiarach, które
odpowiednio połączone dają określoną wielkość .

1.5. Szczegółowe  wymagania dotyczące robót
 Badania i odbiór rusztowań
 Badania zmontowanych rusztowań z rur stalowych naleŜy przeprowadzić po
 zakończeniu  robót montaŜowych w całości lub jego części, niezbędnej do prowadzenia robót.
 Badanie powinno obejmować sprawdzenie:
- wymagań ogólnych
- stanu podłoŜa
- posadowienia rusztowania
- wykonania złączy i stęŜeń
- zakotwień
- pomostów roboczych i zabezpieczających
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych
- urządzeń piorunochronnych
Badania naleŜy prowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowania z rur  stalowych.
Rusztowanie naleŜy uznać za prawidłowe jeŜeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.
MontaŜ rusztowań.
rozstaw podłuŜny ram pionowych nie powinien być większy jak 2,5 m.
szerokość pomostu roboczego nie moŜe być mniejsza od 0,7 m.
wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza od 2,5 m licząc od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej.
dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinna być większa niŜ:
15 mm przy wysokości rusztowania do 10 m i 25 mm przy rusztowaniu wyŜszym od 10 m.
odchylenie od poziomu  ram  poziomych oraz podłuŜnic  wzdłuŜ osi podłuŜnej rusztowania
nie moŜe być większe niŜ (+/- )50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych
i poprzecznic wzdłuŜ osi poprzecznej rusztowania (+/-) 20 mm
odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niŜ 10 mm.
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2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed montaŜem rusztowania naleŜy:
-  przygotować podłoŜe na którym ma być ustawione rusztowanie,
-  sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego samego
rodzaju jak równieŜ wszelkiego typu złącza

3 Materiały.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wg normy PN-M-47900-2. NaleŜy wykonać daszek ochronny zabezpieczający wejście do
budynku przed spadającymi przedmiotami.

4.Sprzęt.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST „Wymagania ogólne”.

5.TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania moŜe
odbywać się dowolnymi środkami transportu uniemoŜliwiający ich przemieszczaniu. Elementy
rusztowania naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem się z ziemią.

6. BADANIA I ODBIORY
badaniami objęte są :
-  części rusztowań
-  zmontowane rusztowania

6.1. Opis badań
sprawdzanie wymagań ogólnych
sprawdzanie stanu podłoŜa
sprawdzanie posadowienia rusztowania
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
sprawdzania stęŜeń i zakotwień

6.2. Eksploatacja rusztowań
Przegląd rusztowań
-  codziennie
-  dekadowe
-  doraźne

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi częściowemu podlega:
-  przygotowanie podłoŜa pod montaŜ rusztowania
-  montaŜ elementów rusztowania
-  kotwienie rusztowania
-  wykonanie daszków zabezpieczających
Odbiorowi końcowemu podlega:
-  ocenę zgodności zmontowanego rusztowania z dokumentacją techniczną,
-  jakości zastosowanych materiałów,
-  sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBÓT.
8.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.

8.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy),
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9.0 PODSTAWA PŁ ATNOŚCI.
Jak w załoŜeniach ogólnych pkt 9

10.0 PRZEPISY ZWIĄ ZANE.
PN-B-02000:1982 obciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości

                        ST 15  45233222-1 OPASKA PRZY BUDYNKU.

1.  Wstęp.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru robót związanych  z wykonaniem  opaski z kostki brukowej betonowej przy budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z   wykonaniem nawierzchni w zakresie:
- wykonanie koryta pod nawierzchnię opaski
- wywóz gruntu z korytowania na składowisko z kosztami składowania
- profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne opasek przy budynkach
- wykonanie warstwy podsypkowej w korycie
- ułoŜenie opaski z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
- ułoŜenie obrzeŜa betonowego na podsypce z piasku.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne”.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w   ST “Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania opaski przy budynku są:
-     kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm – szara i kolorowa
- obrzeŜa betonowe o wym. 20x8 cm
-     piasek, Ŝwir, mieszanka,
-     cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Piasek, Ŝwir, mieszanka
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-
06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.
świr stosowany do wykonania ław pod krawęŜnik powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B-11111.
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2.3.2. Cement
Cement uŜyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie
niŜszej niŜ 32,5 według wymagań PN-B-19701.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE  ROBÓT.
5.1. Dane ogólne
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji.
Przed  ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania
i wytwórni  kostek, Inspektor Nadzoru moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.2. Warunki atmosferyczne
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami
o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii
materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie
kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek wykonywać powinni wyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym
kształcie. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na
palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda
warstwa na palecie musi być przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wykonane pracą brukarzy,
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek
i krawęŜników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety,
poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych
obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale
wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach,
obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci
tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce  piaskowej  w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe.
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na
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podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić
na kostki całe.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z
piórami gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób
zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez  rozlanie zaprawy na
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami  lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna
całkowicie wypełnić spoiny i  tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową  naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczelin dylatacyjnych, wkładając zwinięte  paski
papy, itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą  cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie
oczyścić; szczególnie dotyczy  to nawierzchni z kostek kolorowych z róŜnymi deseniami układania. W
przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu  spoin zaprawą
cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych  w odległościach zgodnych
z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niŜ  co 8 m. Szerokość szczelin
dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie  przemieszczeń wywołanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim,  lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” .

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 warunki ogólne

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN –B- 04111  -  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności
PN –B- 06250  -  Beton zwykły
PN –B- 06712  -  Kruszywo mineralne do betonu zwykłego
PN –B- 19701  -  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN –B- 32250  -  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN –B- 68/8931-01  -  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika ...
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                                             ST 16  ROBOTY  RENOWACYJNE  ELEWACYJNE

1 WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elewacyjnych renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót elewacyjnych budynku w zakresie:
zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową
wyczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji z cegły klinkierowej
uzupełnienie spoinowania cegły klinkierowej
dwukrotna impregnacja klinkieru preparatem (np. firmy HG)

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.
do wykonania renowacji elewacji z cegły naleŜy zastosować
dostępne na rynku środki  (np. firmy H.G. Polska)  zarówno do wyczyszczenia jak i do konserwacji
cegły i klinkieru na elewacji wykonanej z cegły.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5.Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów,
wizualna kontrola polegająca na stwierdzeniu właściwego pod względem jakości
wykonania robót.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
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7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- czyszczenie cegły klinkierowej
- spoinowanie cegły klinkierowej
- impregnacja cegły klinkierowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 9 warunki ogólne


